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1. GENEL GÜVENLIK ÖNLEMLERI

IKAZ:
• Bu el kitabı, ürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Cihaz ile birlikte özenle saklayın ve 

mülkiyet değişikliği durumunda bir sonraki kullanıcıya/ürün sahibine iletin.
• Bu talimatlar, aynı zamanda üreticinin müşteri hizmetlerinden veya web sitesinden 

de bulunabilir: www.daikin.eu
• Güvenli kurulum, kullanım ve bakım ile ilgili önemli bilgiler içerdiklerinden bu el 

kitabındaki talimatları ve uyarıları dikkatlice okuyun.

GÜVENLIK UYARILARI

Cihazı belirtilen kullanım alanı dışında amaçlarla kullanmayın. Üretici uygunsuz veya yanlış kullanım 
ya da bu el kitabında verilen talimatların izlenmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulmayacaktır.

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kimse tarafından cihazın kullanımıyla ilgili olarak önceden 
nezaret veya talimat sağlanmadıkça çocuklar dahil düşük fiziksel, duyusal veya zihni yeteneklere 
sahip veya deneyimden ve bilgiden yoksun kişilerin kullanımına yönelik değildir.

Çocukların, cihazla oynamadıklarının garantiye alınması için, çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

Bu cihaz, uygun nezaretin sağlanması ve bu kişilere cihazın güvenli kullanımı ile ilgili talimatların 
verilmesi, ilgili risklerin net bir şekilde açıklanması şartıyla 8 ve üzeri yaştaki çocuklar ve düşük 
fiziksel, duyusal veya zihni yeteneklere sahip veya deneyimden ve bilgiden yoksun kişiler 
tarafından kullanılabilir.

Çocukların bu cihazla oynamasına izin verilmemelidir.

50°C üzeri sıcaklığa ulaşacak şekilde ısıtılmış su, doğrudan musluklardan verilmesi halinde anında 
ciddi yanıklara sebep olabilir. Çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılar özelikle risk altındadır. Su iletim 
hattının üzerine bir termostatik karıştırma vanası monte edilmesi önerilir.

Bu cihazın temizlik ve bakım işlemleri, nezaret sağlanmadan çocuklar tarafından 
gerçekleştirilmemelidir.

Yalınayakken veya vücudunuzun herhangi bir kısmı ıslakken cihaza dokunmayın.

Cihazla temas halinde ya da cihazın yakınında tutuşabilir malzemeler bırakmayın.

Cihaz, sıfırın altında sıcaklıklara tabi bir alanda hizmet dışındayken boşaltılmalıdır. İlgili bölümde 
açıklanan şekilde tahliye edin.

KURULUM IÇIN IKAZ

Cihaz, yerel mevzuata ve sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uygun şekilde, vasıflı bir teknisyen 
tarafından kurulmalı ve devreye alınmalıdır. Siz terminal bloku açmadan önce tüm güç devreleri 
kapatılmalıdır.
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Yanlış kurulum, maddi zarara ve kişiler ile hayvanların yaralanmasına neden olabilir; üretici bu tür 
bir olayın sonuçlarından sorumlu tutulmayacaktır.

Bu ürün ağırdır; dikkatli bir biçimde taşıyın ve ürünü donmaya karşı korumalı bir odaya kurun.

Zeminin su ile dolu haldeyken cihazın ağırlığını destekleyebileceğinden emin olun.

Cihazın güvenlik cihazının engellenmesi nedeniyle aşırı basınç kaynaklı zarar görmesi garantiyi 
geçersiz kılacaktır.

KURULUM IÇIN UYARILAR

Bu ürünü bir banyoya kuracağınızda "Yasaklı alanı" kullanmayın ve asgari olarak aşağıda 
gösterilen "Korumalı alan" gerekliliklerine uyun:

Yasaklı alan Korumalı alan

Bu ürün, erişilebilir bir konuma yerleştirilmelidir.

Su ısıtıcı, bu amaçla sağlanan sabitleme braketleri kullanılarak zemine sabitlenmelidir ve 
yapıştırıcılar güvenilir sabitleme araçları olarak kabul edilmemektedir.

Bu ürün, en fazla 2000 m rakımda kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

6.1, 6.2 ve 6.4 paragraflarındaki çizimlere ve açıklamaya başvurun.

AEROLIK BAĞLANTILAR IÇIN UYARILAR

Bir açık ocak (ör. açık şömine) ile birlikte ısı pompasının aynı anda çalıştırılması odada tehlikeli bir 
negatif basınca neden olur. Negatif basınç, egzoz gazlarının odaya geri dönmesine neden olabilir. 
Isı pompasını bir açık ocak ile birlikte çalıştırmayın. 
Yalnızca ayrı bir yanma havası kaynağı olan sızdırmaz bölmeli ocaklar (onaylı) kullanın. 
Yaşam alanları ile ortak yanma havası akışı olmayan kazan odalarının kapılarını kapatın.

Yabancı maddelerin ekipman içine girmesinin önlenmesi için hem hava girişi hem de hava çıkışı 
bağlantılarına uygun bir koruma ızgarası monte edilmelidir.

"Aerolik bağlantılar." paragraf 6.3 içinde verilen çizimlere ve açıklamaya başvurun.
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HIDROLIK BAĞLANTILAR IÇIN UYARILAR

Aşırı basınca karşı cihazın su girişi borusuna uygun bir cihazın (temin edilmez) vidalanması 
zorunludur. EN 1487'yi tanıyan ülkelerde, cihazın su girişi borusu daha önceden belirtilen standarda 
uygun bir güvenlik cihazı ile donatılmış olmalıdır. 
Bu cihaz yeni, 3/4” büyüklüğünde olmalı ve en fazla 0,7 MPa basınca kalibre edilmelidir; asgari 
olarak bir musluk, çekvalf, emniyet vanası ve hidrolik yük kesme içermelidir.

Bu güvenlik cihazı kurcalanmamalı ve engellenmediğinden emin olmak ve kireçleri gidermek üzere 
sıklıkla çalıştırılmalıdır.

Basınç giderme cihazının tahliye borusundan su damlayabilir ve boru, ucu atmosfere açık bir 
biçimde bırakılmalıdır. Basınç giderme cihazına bağlı olan tahliye borusu, sürekli aşağı yönde 
olmalı ve dondan korunmuş bir ortama takılmalıdır.

Giriş suyu basıncı 0,7 MPa (7 bar) değerinin üzerinde olduğunda su şebekesine bağlı bir basınç 
düşürücü (temin edilmez) kullanılması gerekmektedir.

Cihazın doğru çalışması için minimum su basıncı 0,15 MPa'dır (1,5 bar).

Lastik boruyu yoğuşma suyu drenajına bağlayın, drenaj borusunun kırılmaması için fazla 
bastırmamaya dikkat edin ve bkz. par. "6.6.1".

Cihazın soğuk su girişi ve sıcak su çıkışında, sağlam ve elektrolize karşı dirençli olduğu için 
yalnızca bağlantı borularını (temin edilmez) kullanın.

Bir ısı eşanjörü (güneş bobini) bulunan modellerde, devre 1,0 MPa (10 bar) değerini aşmamalı 
ve sıcaklık 80°C'yi geçmemelidir.

“Hidrolik bağlantılar” paragraf 6.6 ve “Solar termal sistem ile entegrasyon” paragraf 6.7 içinde 
verilen çizimlere ve açıklamaya başvurun.

ELEKTRIK BAĞLANTILAR IÇIN UYARILAR

Cihaz mutlaka ulusal kablo yönetmeliklerine uygun olarak monte edilmelidir.

Elektrik kurulumu, yürürlükteki yerel kurulum kurallarına uygun olarak, yukarı akış yönünde kategori 
III aşırı gerilimde bağlantının tamamen kesilmesini garantileyebilen tüm kutuplardaki kontakların 
ayrıldığı tüm kutuplardan bağlantı kesme özelliğine sahip olmalıdır.

Cihaz uygun bir diferansiyel anahtarıyla korunmalıdır (maks. 30 mA). Sistemin tamamında 
kullanılan elektrikli cihaz türünü değerlendirerek diferansiyel anahtarının türü seçilmelidir.

Topraklama bağlantısı zorunludur. Cihazın üreticisi, sistemin topraklanamamasından ya da elektrik 
güç kaynağındaki anormalliklerden kaynaklanan hasarlara karşı sorumlu tutulamaz.

Cihazın uzatma kabloları veya bir güç şeridi ile AC şebekesine bağlanması kesinlikle yasaktır.

Kapağı çıkarmadan önce, yaralanmaları veya elektrik çarpmasını önlemek için gücün kapalı 
olduğundan emin olun.

Sırasıyla “Elektrik bağlantıları” paragraf 6.8 ve “Kablo şemas” paragraf 6.9 içinde verilen çizimlere 
ve açıklamaya başvurun.
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SERVIS - BAKIM - SORUN GIDERME IÇIN UYARILAR

Her türlü onarım, bakım, tesisat ve elektrik bağlantısı, yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılarak, 
vasıflı teknisyenler tarafından gerçekleştirilmelidir. Yukarıdaki talimatların izlenmemesi, cihazın 
güvenliğini tehlikeye atabilir ve üreticinin oluşabilecek sonuçlara dair yükümlülüğünü ortadan kaldırır.

Cihazı boşaltmak için: güç kaynağını ve soğuk su beslemesini kapatın, sıcak su musluklarını açın 
ve ardından güvenlik cihazının drenaj vanasını çalıştırın.

Kireç birikintilerinin giderilmesi ve tıkanıklık bulunmadığından emin olunması için basınç tahliye valfi 
düzenli olarak çalıştırılmalıdır.

Cihaz, zarar görmesi halinde tehlikeye meydan vermemek için imalatçı, servis temsilcisi veya 
benzer kalifiye bir personel tarafından değiştirilmesi gereken bir besleme kablosu ile donatılmıştır.

Cihazda, arızalanması/kopması halinde, IEC 60127'ye uygun şekilde "T5AL250V" model bir sigorta 
ile değiştirilmesi gereken bir zaman geciktiricili minyatür sigorta bağlantısı bulunur.

Sırasıyla bölüm 9 "SORUN GİDERME" ve bölüm 10 "BAKIM" içinde verilen çizimlere ve 
açıklamaya başvurun.
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2. GIRIŞ

Bu montaj ve bakım el kitabı ısı pompasının (bundan sonra 
ekipman olarak adlandırılacaktır) ayrılmaz bir parçasıdır.
El kitabı, ileride başvurmak ve sökme işlemlerinde 
kullanılmak üzere saklanmalıdır. Bu el kitabı uzman montajcı 
(montajcılar – bakım teknisyenleri) ve son kullanıcı için 
hazırlanmıştır. El kitabı, ekipmanın doğru ve güvenli işletimi için 
izlenmesi gereken kurulum prosedürleri ile kullanım ve bakım 
yöntemlerini açıklamaktadır.
Cihazın başka bir kullanıcıya devredilmesi ya da satılması 
durumunda, el kitabı da üniteyle birlikte verilmelidir.
Ekipmanı monte etmeden ve/veya kullanmadan önce, bu 
kullanım el kitabını, özellikle güvenlikle ilgili 5. bölümünü dikkatle 
okuyun. 
El kitabı ünite ile birlikte saklanmalı ve her zaman vasıflı kurulum 
ve bakım personelinin erişebileceği bir yerde bulundurulmalıdır. 
En önemli bilgileri vurgulamak için el kitabında aşağıdaki 
semboller kullanılmaktadır:

Ikaz

Izlenecek prosedürler

Bilgi / Öneriler

2.1  Ürünler 
Değerli Müşterimiz, 
Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Her zaman çevreyi korumaya önem veren şirketimiz, ürünleri 
için AB WEEE standartlarına (2012/19/EU – RoHS 2011/65/EU) 
uygun şekilde her zaman çevre üzerindeki etkisi düşük teknoloji 
ve malzemeler kullanmaktadır.

2.2  Yasal Açıklama
Bu işletim talimatlarının donanım ve yazılım ile uyumluluğu 
dikkatlice kontrol edilmiştir. Yine de farklılıklar mevcut olabilir 
ve tam uyum konusunda herhangi bir sorumluluk kabul 
edilmemektedir.
Teknik iyileştirme açısından herhangi bir zamanda yapısal veya 
teknik verilerde değişiklik yapma hakkımızı saklı tutmaktayız. 
Dolayısıyla gösterimler, şekiller, çizimler veya açıklamalara dair 
her türlü iddia hariç tutulacaktır. Bunlar olası hatalara tabidir.
Üretici, komut hataları, uygunsuz veya yanlış kullanım ya da 
yetkisiz onarım ya da değişikliklere dair hiçbir sorumluluğu 
kabul etmemektedir.

2.3  Dil
Kılavuz İtalyanca (IT) yazılmıştır, üreticinin orijinal dilidir.
İlave herhangi bir dile yapılacak çevirilerin orijinal talimatlar 
izlenerek yapılması gereklidir.
Üretici orijinal talimatlarda bulunan bilgilerden sorumludur; 
farklı dillere çeviriler tam olarak doğrulanamaz, bu nedenle bir 
tutarsızlık bulunursa, orijinal dildeki metnin takip edilmesi veya 
Teknik Belge Ofisimizle iletişime geçilmesi gereklidir. 
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2.4  Telif Hakkı
Bu işletim talimatları telif haklarıyla korunan bilgiler içerir. Bu 
işletim talimatlarının hiçbir kısmı, tedarikçinin önceden verilmiş 
izni olmadan fotokopi ya da başka yollarla çoğaltılamaz, 
çevrilemez veya saklama ortamlarında depolanamaz. Her türlü 
ihlal, zarar için tazminata tabi olacaktır. Verilen patentler ve 
hizmet modellerinin kaydından kaynaklananlar dahil her hakkı 
saklıdır.

2.5  Kullanılabilir sürümler ve yapılandırmalar
Bu cihazda 1,9 kW kapasiteli bir ısı pompası ünitesi bulunur 
ve bu ünite bir ilave ısıtma kaynağı (solar ısıtma) ile olası 
entegrasyona veya kazan kapasitesine bağlı olarak farklı 
yapılandırmalarda ayarlanabilir.

Sürüm Yapılandırma açıklaması

EKHHE200CV37
EKHHE260CV37

Kullanım sıcak suyu (DHW) üretimi için hava ısı 
pompası

EKHHE200PCV37
EKHHE260PCV37

DHW üretimi için solar termal sistem için önce-
den düzenlenmiş hava ısı pompası. 

3. IŞLEM VE NAKLIYE 

Ekipman bir karton kutu içinde gönderilir (*).
Üç vidayla bir palete sabitlenmiştir.
Boşaltma işlemleri için bir forklift ya da yeterli kapasitede bir 
transpalet kullanın.
Ambalajlı ekipman, sabitleme vidalarının sökülme işlemini 
kolaylaştırmak üzere yatay ve sırt üstü bir biçimde yerleştirilebilir. 
Ambalajdan çıkarma işlemleri, karton ambalajı açmak için bıçak 
veya kesicilerle gerçekleştirilecekse ekipman kasasına zarar 
vermeyecek şekilde dikkatle yapılmalıdır.
Ambalajı çıkardıktan sonra, ünitenin bütünlüğünü kontrol 
edin. Şüpheye düşerseniz, üniteyi kullanmayın; yetkili teknik 
personelle iletişime geçin. 
Ambalajı yürürlükteki çevreyi koruma yönetmeliklerine uygun 
şekilde atmadan önce temin edilen aksesuarların çıkarıldığından 
emin olun. 

(*) Not: Ambalaj tipi, üreticinin takdirine bağlı olarak 
değişikliklerden geçebilir.
Ekipmanın boşta olduğu ve devreye alınmayı beklediği süre 
boyunca atmosferdeki maddelere karşı korunacak bir yerde 
tutulması önerilir

3.1  Teslim Alma
Ambalajlarda ünitelere ek olarak aksesuarlar ile kullanım ve 
kurulum için teknik belgeler yer alır. Aşağıdakilerin mevcut 
olduğunu teyit edin:
• 1x kullanım, kurulum ve bakım el kitabı
• 3x sabitleme braketi ile vidalar;
• 1x termal kesici (yalnızca EKHHE200PCV3 ve 

EKHHE260PCV3 için).
Ekipmanın boşta olduğu ve devreye alınmayı beklediği süre 
boyunca atmosferdeki maddelere karşı korunacak bir yerde 
tutulması önerilir.
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Taşıma ve işleme için izin verilen konumlar

şek. 1

 DIKKAT! Ürün işlemleri ve kurulum aşamaları 
sırasında üst parça yapısal olmadığından 
herhangi bir strese maruz bırakılmamalıdır.  

 DIKKAT! Yatay taşımaya yalnızca belirtilene 
göre (bkz. "Taşıma ve işleme için izin verilmeyen 
konumlar") son kilometrede, desteklerin yapısal 
olmadığından üst parçaya stres uygulanmasını 
önleyecek şekilde kazanın tabanında olacağı 
şekilde konumlandırıldığından emin olunması 
şartıyla izin verilir. Yatay yaşıma sırsında ekran 
yukarı doğru bakmalıdır. 

Yalnızca son kilometrede izin verilen konum

Taşıma ve işleme için izin verilmeyen konumlar

      
şek. 2
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4. YAPI ÖZELLIKLERI
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şek. 3

��

�

 1 Isı pompası
 2 Kullanıcı arayüzü
 3 Çelik gövde
 4 Isıtma elemanı
 5 Magnezyum anot
 6 Havalandırma hava girişi (Ø160 mm)
 7 Havalandırma hava çıkışı (Ø160 mm)
 8 Soğuk su girişi bağlantısı
 9 Sıcak su çıkışı bağlantısı

 10 Sirkülasyon için ön düzenleme
 11 Yoğuşma suyu drenajı 
 12 Güneş bobini girişi için ön düzenleme
  Yalnızca şu modeller için:  EKHHE200PCV37
      EKHHE260PCV37
 13 Güneş bobini çıkışı için ön düzenleme
  Yalnızca şu modeller için: EKHHE200PCV37
      EKHHE260PCV37
 14 DIN 4753-3'e göre camsı emaye kaplamalı çelik depo
 15 Kondenser
 16 Döner kompresör
 17 Kanatlı grup evaporatör
 18 Elektronik fan
 19 Kazan probları
 20 Solar için prob tutucu cebi - Yalnızca şu modeller için:
      EKHHE200PCV37
      EKHHE260PCV37
 21 Poliüretan yalıtım
 22 Taşıma kolları
 23 Güvenlik termostatı ampulü için boru
 24 Güç kartı
 26 Isıtma elemanı ile güvenlik termostatına erişim için bölme
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4.1  Büyüklük verileri
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şek. 5

380

Ø 160Ø 160

Ø 620

62
8

şek. 6

MODEL Ø EKHHE200PCV37 EKHHE260PCV37 EKHHE200CV37 EKHHE260CV37 UM
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 - Plastik malzemeden çıkış bağlantısı
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4.2  Teknik özellikler
Modello EKHHE200CV37 EKHHE260CV37 EKHHE200PCV37 EKHHE260PCV37 Ö.b.

Genel veriler

Besleme gerilimi 230Vac-50 Hz -
Depo suyu içeriği - Vnom 192 250 187 247 dm3

Maksimum giriş suyu basıncı 0,7 0,7 0,7 0,7 MPa
Boş ağırlık 85 97 96 106 kg
Çalışma ağırlığı 277 347 283 353 kg
Boyutlar (fxh) 621 x 1607 621 x 1892 621 x 1607 621 x 1892 mm
Isı pompasıyla maks. sıcak su sıcaklığı 62 62 62 62 °C
İlave elektrikli ısıtıcıyla maks. sıcak su 
sıcaklığı 75 75 75 75 °C

Boyler

Malzeme Emaye çelik -
Katodik koruma Mg çubuk anot -
Yalıtım türü Poliüretan -
Yalıtım kalınlığı 50 50 50 50 mm

Isı pompası elektrik verileri
Isıtmada ortalama güç girişi 430 430 430 430 W
Maksimum güç girişi 530 530 530 530 W
Maksimum giriş akımı 2,43 2,43 2,43 2,43 A

Elektrikli ısıtıcı elektrik 
verileri

Besleme gerilimi 230Vac-50 Hz
Çekilen güç 1500 1500 1500 1500 W
Giriş akımı 6,5 6,5 6,5 6,5 A

Isı pompası + elektrikli ısıtıcı 
elektrik verileri

Maksimum güç girişi 1960 1960 1960 1960 W
Maksimum giriş akımı 8,5 8,5 8,5 8,5 A

Hava devresi

Fan tipi Santrifüj -
Hava hacmi debisi 450 450 450 450 m3/sa
Kullanılabilir dış statik basınç 117 117 117 117 Pa
Kanal çapı 160 160 160 160 mm

Soğutucu akışkan devresi

Kompresör Döner -
Soğutucu R134a -
Soğutucu akışkan şarjı 1 1 1 1 kg
Evaporatör Bakır-alüminyum kanatlı bobin -
Kondenser Depo dışına sarılı alüminyum boru -

Güneş bobini
Malzeme - - Emaye çelik Emaye çelik -
Yüzey - - 0,72 0,72 m2

Maks. basınç - - 1 1 MPa
ORTALAMA iklim için EN 
16147: 2017 standardı 
uyarınca veriler (EKO 
modundaki ünite, 
Sıcak su ayar noktası = 
55°C; Giriş suyu = 10°C; 
Giriş havası sıcaklığı = 7°C 
DB / 6°C WB)

* Avrupa yönetmeliği 
812/2013 uyarınca

Yük profili L XL L XL -
Su ısıtma enerji verimlilik sınıfı * A+ A+ A+ A+ -
Su ısıtma enerji verimliliği - hwh 135 138 135 138 %
COPDHW 3,23 3,37 3,23 3,37 -
40°C'de karışık suyun maksimum hacmi - V40 247 340 241 335 dm3

Referans sıcak su sıcaklığı - θ'wh 52,5 53,2 52,5 53,2 °C
Nominal ısı çıkışı - Prated 1,339 1,249 1,339 1,249 kW
Isınma süresi - th 06:27 09:29 06:27 09:29 ss:dd
Yıllık elektrik tüketimi - AEC 761 1210 761 1210 kWs
Bekleme modu güç girişi (Pes) 26 28 26 28 W

EN 12102-2 uyarınca veriler: 
giriş havası sıcaklığı = 7°C 
DB / 6°C WB ile 2019 EKO 
modu

İç mekan ses gücü seviyesi 53 51 53 51 dB(A)

Dış mekan ses gücü seviyesi 45 44 45 44 dB(A)



Sayfa 13Kullanım, Kurulum ve Bakım El Kitabı

5. ÖNEMLI BILGILER

5.1  Avrupa yönetmeliklerine Uygunluk
Bu ısı pompası aşağıdaki Avrupa yönergelerine uygun olarak 
evlerde kullanılması amaçlanmış bir üründür:
• 2012/19/EU (WEEE) Yönergesi
• Elektrikli ve elektronik cihazlarda belirli tehlikeli maddelerin 

kullanımının kısıtlanmasıyla ilgili 2011/65/EU Yönergesi
• 2014/30/EU - Elektromanyetik uyumluluk (EMC) Yönergesi
• 2014/35/EU alçak gerilim (LVD) Yönergesi
• 2009/125/EC çevre dostu tasarım yönergesi
• 2017/1369/EU enerji etiketi yönetmeliği

5.2  Gövde koruması derecelendirmesi 
Ekipman koruma derecelendirmesi: IP24. 
5.3  Çalışma sınırları

 YASAK! Bu ürün, tehlikeli ortamlarda 
(patlayıcı olabilecek atmosfer - ATEX varlığı 
veya ünitenin gerektirdiğinden yüksek IP 
korumasının gerekmesi nedeniyle) ya da hayatı 
destekleyen sistemler ve/veya teknolojiler ya 
da bir uygulamanın arızasının insanlar veya 
hayvanların yaralanması ya da ölmesine veya 
maddi ya da çevresel olarak ciddi zararlara yol 
açabileceği başka bağlamları ifade edebilecek 
güvenlik özellikleri (arızaya karşı toleranslı, arıza 
güvenceli) gerektiren uygulamalarda kullanılmak 
üzere geliştirilmemiştir. 

 NOT: Bir ürün arızası veya hatası olasılığının (insanlar, 
hayvanlar ve eşyalarda) zarara neden olabileceği 
durumlarda, bu tür hasar olasılıklarının hariç tutulması 
için alarm işlevleriyle donatılmış ayrı bir işlevsel 
izleme sistemi sağlanması gerekmektedir. Ayrıca, 
değiştirme işlemi için gereken düzenlemelerin yapılması 
gerekmektedir! 

 Cihaz, açık havaya değil elementlere maruz kalmayacağı 
"kapalı" bir yere kurulacak şekilde tasarlanmıştır. 

5.4  Çalışma sınırları 
Söz konusu ürün, aşağıda açıklanan sınırlar dahilinde 
özellikle sağlık amaçlı kullanımlar için sıcak su ısıtmak 
üzere geliştirilmiştir. Bu amaçla, kullanım suyu kaynağına 
ve güç kaynağına bağlanması gerekmektedir (bkz. bölüm “6. 
KURULUM VE BAĞLANTILAR”).
5.4.1  Sıcaklık aralığı
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şek. 7- Çizelge

A = Giriş havası sıcaklığı (°C)
B = Sıcak su sıcaklığı (°C)

 = Isı pompası için işletim aralığı (HP)
 = Yalnızca ısıtma elemanı ile entegrasyon

5.4.2  Su sertliği
Ünite 12°F altında su sertliği ile çalıştırılmamalıdır; ancak 
özellikle sert sular (25°F üzeri) söz konusu olduğunda, uygun 
şekilde kalibre edilmiş ve izlenmiş olan bir su yumuşatıcının 
kullanılması gerekecektir; bu durumda, kalan sertlik 15°F'nin 
altına düşmemelidir.

 NOT: Tesislerin tasarım ve yapım aşamalarında, 
yürürlükteki yerel yönetmelikler ile hükümlere saygı 
duyulmalıdır. 
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5.5  Temel güvenlik kuralları
• Ürün yetişkinler tarafından kullanılmalıdır; 
• Elektrik gücü bağlıyken ürünü açmayın veya demonte 

etmeyin; 
• Ürüne yalınayakken veya vücudunuzun ıslak ya da nemli 

kısımları ile dokunmayın; 
• Ürün üzerine su dökmeyin veya püskürtmeyin; 
• Ürünün üzerine tırmanmayın, oturmayın ve/veya ürünün 

üzerine herhangi bir nesne yerleştirmeyin.

5.6  Kullanılan soğutucu ile ilgili bilgiler 
Bu ürün Kyoto protokolünde bulunan florlu sera gazları içerir. 
Bu gazların atmosfere salınımına izin vermeyin.
Soğutucu tipi: HFC-R134a.

 NOT: Bakım ve elden çıkarma işlemleri yalnızca yetkili bir 
personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

6. KURULUM VE BAĞLANTILAR

6.1  Kurulum yerinin hazırlanması 
Ürünün kurulumu, rutin ve olağan dışı bakımın yanı sıra normal 
kullanım ve ayar işlemlerine de olanak tanımak için uygun bir 
yerde gerçekleştirilmelidir.
Dolayısıyla şek. 8 ve şek. 9 içinde belirtilen büyüklüklere 
başvurarak gereken işletim alanı sağlanmalıdır.

������

şek. 8- Minimum alanlar

������

������

������

şek. 9- Minimum alanlar

Oda ayrıca aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:
• Yeterli su ve elektrik kaynağı hattı ile donatılmış olmalı; 
• Yoğuşma suyu tahliye bağlantısı için gerekli düzenleme 

önceden yapılmış olmalı;
• Kazan hasarı veya emniyet vanası müdahalesi ya da boru/

bağlantı kırılması durumlarında yeterli su tahliyesi için gerekli 
düzenleme önceden yapılmış olmalı; 

• Ciddi olası su sızıntılarına karşın önleme sistemlerine sahip 
olmalı; 

• Yeterli seviyede aydınlatılmalı (gerekli olduğunda);
• Hacmi 20 m3'ün altında olmamalı;
• Donmaya ve kuruluğa karşı korunmalıdır.

 DIKKAT! Mekanik titreşimlerin yayılmasını 
önlemek için cihazı ahşap kirişler üzerine kurulmuş 
zeminlere (örneğin, tavan katı) monte etmeyin. 
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6.2  Zemine sabitleme
Ürünü zemine sabitlemek için, birlikte verilen destekleri şek. 10 
içinde gösterildiği gibi takın.

şek. 10- Sabitleme braketleri

Sonra üniteyi birlikte verilmeyen uygun dübellerin yardımıyla 
zemine şek. 11 içindeki gibi sabitleyin.

şek. 11- Zemine sabitleme

6.3  Aerolik bağlantılar
6.1 içinde belirtilen alanlara ek olarak, ısı pompası yeterli 
havalandırmanın sağlanmasını gerektirir 
şek. 12 içinde belirtildiği gibi özel bir hava kanalı oluşturun. 

Dahili bölme

D
ış

şek. 12- Hava çıkışı bağlantısı örneği

Ayrıca, ünitenin içinde bulunduğu odada da yeterli 
havalandırmanın sağlanması önemlidir. Alternatif bir çözüm, 
aşağıdaki şekilde gösterilmektedir (şek. 13): burada havayı 
doğrudan iç oda yerine dışarıdan alan ikinci bir kanal 
sağlanmıştır.

Dahili bölme

D
ış

şek. 13– Hava çıkışı bağlantısı örneği 
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Her hava kanalının kurulumunu aşağıdakilerden emin olarak 
gerçekleştirin:
• Ekipman üzerinde ağırlığa neden olmadığı.
• Bakım işlemlerine izin verdiği.
• Ekipmanın kendisi içindeki malzemenin kazayla girmesini 

önlemek için yeterince korunaklı olduğu.
• Dışarıyla bağlantı, uygun, tutuşabilir olmayan boru tesisatı ile 

gerçekleştirilmelidir.
• Çıkarma borularının ızgaralar dahil olmak üzere iletim ile 

birlikte toplam eşdeğer uzunluğu 12 m'yi aşmamalıdır.
Tabloda, nominal hava akışları ve 160 mm'lik çaplara referans 
ile ticari kanal bileşenlerinin verileri verilmektedir.

Veri Pürüzsüz 
düz boru

Pürüzsüz  
90 ° eğri Izgara UM

Tip

Etkili 
uzunluk 1 \ \ m

Eşdeğer 
uzunluk 1 2 2 m

 Çalışma sırasında, hava kanalı dışarıda olmazsa ısı pompası 
oda sıcaklığını düşürmeye çalışır.

 Yabancı maddelerin ekipman içine girmesinin önlenmesi için 
dışarıya giden hava çıkarma borusuna uygun bir koruma 
ızgarası monte edilmelidir. Maksimum ürün performansının 
sağlanması için, ızgara, düşük basınç kayıplı seçenekler 
arasından seçilmelidir.

 Yoğuşma suyu oluşumunun önlenmesi için: hava çıkarma 
borularını ve kanallı hava kapağı bağlantılarını, uygun 
kalınlıkta bir buhar geçirmez termal kaplama ile yalıtın.

 Akış nedeniyle gürültünün önlenmesi için gerekli görülmesi 
halinde, susturucular takın. Titreşim boşaltma sistemleriyle 
ısı boruları, duvar prizlerini ve ısı pompasına bağlantıları 
sağlayın.

6.3.1  Özel kurulum
Isı pompası ısıtma sistemlerinin özelliklerinden biri de bu 
ünitelerin, genellikle ev dışına aktarılan hava sıcaklığını kayda 
değer oranda düşürüyor olmasıdır. Ortam havasından soğuk 
olmanın yanı sıra, çıkarılan hava aynı zamanda tamamen 
neminden arındırılmıştır; dolayısıyla hava akışı belirli odalar 
veya alanları yaz mevsiminde soğutulması için içeriye geri 
iletilebilir. 
Kurulum, hava akışını doğrudan dışarıya (şek. 15) veya evin 
içine (şek. 14) yönlendirmek üzere iki damper ("A" ve "B") ile 
donatılmış çıkartma borusunun bölünmesini sağlar.

Dahili bölme

Damper "A" 
kapalı

Damper "B" 
açık 

D
ah

ili
 b

öl
m

e

D
ış

şek. 14- Yaz döneminde kurulum için örnek
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Dahili bölme

Damper "A" 
açık

Damper "B" 
kapalı 

D
ah

ili
 b

öl
m

e

D
ış

şek. 15- Kış döneminde kurulum için örnek

6.4  Bu cihazın sabitlenmesi ve bağlantıları
Ürün, titreşime maruz kalmayan stabil, düz bir zemin üzerine 
monte edilmelidir.
6.5  Hidrolik bağlantılar 
Soğuk su besleme ve çıkış hatlarını uygun bağlantı noktalarına 
bağlayın (şek. 16). 
Aşağıdaki tabloda bağlantı noktalarının özellikleri verilmektedir.

Ref. Işlevi Model 200 l / 260 l
1 Soğuk su girişi 1”G

2 * Güneş bobini çıkışı 3/4”G
3 * Güneş bobini girişi 3/4”G
4 Sirkülasyon 3/4”G
5 Sıcak su çıkışı 1”G
6 Yoğuşma suyu drenajı 1/2”G

A * Solar prob ve termal kesici 
ampulü için yuva 1/2”G

*: yalnızca EKHHE200PCV37 ve EKHHE260PCV37 modelleri için.

��

�

�

��

�

�

şek. 16

Aşağıdaki şekilde (şek. 17) bir tesisat bağlantısı örneği 
gösterilmektedir.

GİRİŞ

ÇIKIŞ

şek. 17- Su sistemi örneği

Lejant (şek. 17)

 1 Su girişi borusu 
 4 Sirkülasyon suyu girişi
 5 Sıcak su çıkışı borusu 
 9 Tahliye borusunun 

incelenebilir ucu 
 10 Basınç göstergesi 
 11 Kesme vanası 
 12 Basınç regülatörü 

 13 Emniyet vanası 
 14 Genleşme kabı 
 15 Boşaltma musluğu 
 16 Sirkülasyon pompası 
 17 Yaylı çekvalf 
 18 Otomatik termostat 

karıştırma ekipmanı 
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6.5.1  Yoğuşma suyu drenajı bağlantısı
Isı pompası çalışması sırasında oluşan yoğuşma suyu, yalıtma 
gövdesinin içinden geçen (1/2"G) ve ekipmanın yanından dışarı 
çıkan bir özel drenaj borusundan akar.
Yoğuşma suyunun düzenli bir biçimde akabilmesi için bir kapan 
aracılığıyla bir kanala bağlanmalıdır (şek. 18).

��
�

�

şek. 18- Kapan yoluyla yoğuşma suyu drenajı bağlantısı örnekleri

6.6  Solar termal sistem ile entegrasyon (yalnızca 
EKHHE200PCV37 ve EKHHE260PCV37 modelleri için)
Aşağıdaki şekilde (şek. 19) ekipmanın yoğuma DIG.1 girişine 
bağlanması gereken bir "gerilimsiz kontak" tipi çıkışı bulunan 
özel bir elektronik denetleyiciyle (temin edilmez) kontrol edilen 
bir solar termal sisteme nasıl bağlanılacağı gösterilmektedir 
(bkz. “6.7.1 Uzaktan bağlantılar”).

Ekipmanın bu yapılandırmada kullanılması için P16 = 1 
parametresinin ayarlanması gerekmektedir (bkz. par. 8.1).
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şek. 19

Aşağıdaki şekillerde (şek. 20 ve şek. 21) ekipmanın doğrudan 
ikincisi ile kontrol edilen bir solar termal sisteme özel bir 
elektronik denetleyici desteği olmadan nasıl bağlanılacağı 
gösterilmektedir.
şek. 20 yapılandırmasında, solar kolektör aşırı sıcaklığı 
durumunda, ekipmanda bulunan sıcak suyun bir DHW saklama 
deposuna (şişer) tahliye için bir drenaj vanası (temin edilmez) 
etkinleştirilir.
Ancak şek. 21 yapılandırmasında, bu durumda solar kolektör 
panjurları kapalıdır.
Her iki durumda da bu, kolektörün soğumasına olanak tanımak 
için gerçekleşir.

ÇIKIŞ

GIRIŞ
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Ekipmanın bu yapılandırmaların her ikisinde de kullanılması 
için P12 = 2 ve P16 = 2 parametrelerinin ayarlanması gerekir 
(bkz. par.8.1).
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şek. 20
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şek. 21

Lejant (şek. 19, şek. 20 ve şek. 21)
 1 Soğuk su girişi
 2 Güneş bobini çıkışı
 3 Güneş bobini girişi
 4 Sirkülasyon
 5 Sıcak su çıkışı
 8 Solar termal bobin
 10 Tahliye vanası
 16 Sirkülasyon pompası 
  (AÇIK/KAPALI tipi)
 17 Çekvalf
 18 Otomatik termostat 

karıştırma cihazı
 19 Solar kolektör

 20 Solar kolektör probu 
(PT1000 temin edilmez*)

 21 Solar kolektör panjuru
 22 DHW şişer birimi
 23 Güneş bobini probu 

(temin edilmez)
 24 Isı pompası
 25 Solar pompa  

(AÇIK/KAPALI tipi)
 26 Solar pompa için termal 

kesici (temin edilir)
 A Solar prob ve termal kesici 

için yuva
* Solar kolektör probu PT1000'in kullanılmasını tavsiye 
ederiz (üreticinin aksesuar listesinde mevcuttur)
6.7  Elektrik bağlantıları 
Cihazın AC şebekesine bağlanması öncesinde, yürürlükteki 
yönetmeliklere uygunluğun ve kabloların büyüklüğü ve 
yürürlükteki yönetmeliklere uyumu açısından elektrik 
sisteminin su ısıtıcının maksimum güç tüketimi değerlerine 
uygun şekilde dayanabileceğinin (teknik özellikler için bkz. 
paragraf 4.2) doğrulanması için elektrik sisteminde bir kontrol 
gerçekleştirilmelidir. 
Cihaz Schuko fişli bir güç kablosuyla temin edilir (şek. 23) ve AC 
şebekesine bağlantı için aşağıdakiler gereklidir: 
• topraklamalı ve ayrıca korumalı bir Schuko prizi (şek. 22);
• en az 3 mm kontak açıklığı olan, omnipolar, 16 A'lık bir devre 

kesici;
• bir 30 mA diferansiyel devre kesici.
Birden fazla çıkış soketi, uzatma kablosu veya adaptör 
kullanmak yasaktır.
Cihazı topraklamak için su, ısıtma ve gaz sistemlerinin 
borularının kullanılması yasaktır.
Makineyi çalıştırmadan önce ana elektrik şebekesi geriliminin 
cihazın bilgi etiketinde belirtilen değere uygun olduğundan emin 
olun.
Cihazın üreticisi, sistemin topraklanamamasından ya da elektrik 
güç kaynağındaki anormalliklerden kaynaklanan hasarlara karşı 
sorumlu tutulamaz.

şek. 22 - Schuko priz şek. 23 - Ünite fişi

ÇIKIŞ

GIRIŞ

ÇIKIŞ

GIRIŞ
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6.7.1  Uzaktan bağlantılar
Ekipman başka uzak enerji sistemlerine veya enerji ölçerlere 
(solar termal, fotovoltaik, Pik Dışı) bağlanmak için tasarlanmıştır 

GİRİŞLER
• Dijital 1 (DIG1). Solar termal için dijital giriş (yalnızca şu 

modeller için: PCV3). Özel kontrol üniteli bir solar termal 
sistem durumunda, ikincisi solar kaynaktan enerji üretimi 
olduğunda ısı pompasını devre dışı bırakmak için ekipmana 
bağlanabilir. Solar sistem etkin olduğunda kapanan bir 
gerilimsiz kontak bulunduğundan ekipmanla birlikte temin 
edilen 6 çekirdekli kablonun iki beyaz ve kahverengi teline 
bağlanabilir.
Solar termal ile takviyeyi etkinleştirmek için P16 = 1 parametresini 
ayarlayın.

• Dijital 2 (DIG2). Fotovoltaik için dijital giriş. Tesise bağlı 
bir fotovoltaik sistem durumunda, bu, aşırı üretim yapılan 
zamanlarda sıcak su biçiminde enerjinin çıkarılması için 
kullanılabilir. Gerilimsiz bir kontak varsa (ör. aşırı enerji 
üretimi olduğunda kapanan inverterden), bu, ekipmanla 
birlikte temin edilen 6 çekirdekli kablonun iki yeşil ve sarı 
teline bağlanabilir.
Fotovoltaik ile takviyeyi etkinleştirmek için P23 = 1 parametresini 
ayarlayın.

• Dijital 3 (DIG3). Pik Dışı için Giriş Yalnızca bazı ülkelerde 
sunulan bu işlev, ekipmanın yalnızca tercihi tarife ile 
dışarıdan bir sinyal geldiğinde etkinleştirilmesini sağlar. 
Elektrik kontaktöründe tercih edilen tarife etkin olduğunda 
kapanan bir gerilimsiz kontak bulunduğundan ekipmanla 
birlikte temin edilen 6 çekirdekli kablonun iki gri ve pembe 
teline bağlanabilir.
ECO modunda Pik dışını etkinleştirmek için P24 = 1 parametresini 
veya OTO modunda Pik dışını etkinleştirmek için P24 = 2 
parametresini ayarlayın.

• Solar termal/DHW sirkülasyon pompasının (temin edilmez) 
akış anahtarı için dijital giriş (LPSW)

• Solar kolektör probu için analog giriş (PT1000).

ÇIKIŞLAR
Solar termal / DHW sirkülasyon pompası (AÇIK/KAPALI tipi) için 
N.O. kontaklı 230 Vac - 16 A röle çıkışı.

Solar kolektör panjuru / drenaj vanası için N.O. kontaklı 230 Vac 
- 5 A röle çıkışı.
Yalnızca şu modeller için: PCV3

 Not: Uzaktan bağlantılar ve bu sistemler ile ekipman 
yapılandırması hakkında daha fazla için bkz. par.”7.5 Çalişma 
modu” ve “8.1.1 Ekipman parametrelerinin listesi”.

6.7.1.1 Uzaktan bağlantı
Dijital girişlere bağlantı için ekipman halihazırda kullanıcı 
arayüzünün PCBA'sına bağlı ilave bir 6 çekirdekli kablo ile 
birlikte temin edilir. Herhangi bir enerji sistemine olası uzaktan 
bağlantılar için sorumluluk yetkili kurulum görevlisine aittir 
(bağlantı kutuları, terminaller ve bağlantı kabloları).
Aşağıdaki şekillerde en fazla 3 m uzunluğunda olması gereken 
uzaktan bağlantı örneği verilmektedir (şek. 24 ve şek. 25).

şek. 24- Uzaktan bağlantı örneği
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Uzaktan bağlantı CIA'sına için 6 çekirdekli kabloya ulaşmak 
amacıyla kazanın üst kapağını çıkarın ve arka kapağa takılı 

özel kablo rakoru içinden ünitenin içinde halihazırda mevcut 
olan kablonun dışına gidin.

6.8  Kablo şeması

COMP

(N)

(L)

EMC Filtresi

CN20 CN15 CN26

CN22

CN11 CN13 CN10
CN14

CN7CN3

CN23

CN6

CN12
CN9

CN8

CN5CN4CN1CN2CN27
CN21

CN25

CN17CN19

CN16

R

YE-GN
Sıcak Gaz Bobini

C

EC Fan 
Motoru

YE-GN

Elektrikli 
Isıtıcı

M

U.I. Kart

Wi-Fi Kartı

F.C.T. 
Bağlantı

HPSW

S
Kompresör

YE-GN

YE-GN

Güç 
Beslemesi

YE-GN

Su Deposu

Depo Kaplaması

Fan Motoru

Kompresör

YE-GN

YE-GN

YE-GN
Solar / Sıcak 
Su Pompası

YE-GN

Emniyet 
Termostatı

CN18

L L

L

N N

N

ANA KART

N L

L

N
N

L

Solar / Sıcak 
Su PompasıSolar tahliye v.

CN11

C15uF
Köprü 1

Solar kolektör 
Probu

T5AL250V

Solar termal kesicisi

P4

P5

P3

şek. 26- Ekipman kablo şeması

Güç kartında mevcut olan bağlantıların açıklaması

CN1 Hava, buz çözme ve su NTC probları
CN2 Kullanılabilir değil

CN3 Solar termal yönetimi için prob - Yalnızca şu 
modeller için: PCV3

CN4 Kullanılabilir değil
CN5 Solar dijital girişler, PV, Pik dışı
CN6 Yüksek basınç anahtarı

CN7 Solar termal/DHW sirkülasyon pompası için akış 
anahtarı (temin edilmez)

CN8 Elektronik fan PWM kontrolü (EC)
CN9+CN12 Kullanılabilir değil
CN10 Fan güç kaynağı EC, AC

CN11
Solar termal/DHW sirkülasyon pompası (AÇIK/
KAPALI tipi), drenaj vanası veya solar kolektör 
panjuru- Yalnızca şu modeller için: PCV3

CN13 Sıcak gaz buz çözme vanası güç kaynağı
CN14 Kullanılabilir değil
CN15 Kompresör güç kaynağı
CN16 Isıtma elemanı güç kaynağı
CN17 Kullanılabilir değil
CN18 Ana güç kaynağı 230 V - 1 PH - 50 Hz
CN19 Topraklama bağlantıları

CN20 Dış akım kaynaklı anot dönüştürücü için 
230 Vac güç kaynağı

CN21 Hat sonu ile bağlantı kontrolü/testi
CN22 WI-FI kartı bağlantısı (temin edilmez)
CN23 Kullanıcı arayüzü bağlantısı
CN25 Kullanılabilir değil
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Solar termal/sıcak su sirkülasyon devresi için bir emniyet akış 
anahtarını ekipmana bağlamak için aşağıdaki şekilde ilerleyin 
(yalnızca vasıflı teknik personel içindir):

• Ekipmana giden gücün bağlantısını kesin.
• Ekipmanın üst kapağını ve ardından güç kartı kapağını 

çıkarın.
• Güç kartının CN7 konektöründen "atlatma kablosunu" (köprü 

1) çıkarın, ardından ortada köprüyü oluşturan iletkeni kesin 
ve uygun bir terminali bağlayın.

• Ardından normalde kapalı (N.C.) tipte bir akış anahtarını 
bağlayın ve her şeyi CN7'ye bağlayın.

• Tüm plastikleri yeniden monte edin ve güç vermeden önce 
ekipman kurulumunun doğru şekilde yapıldığından emin 
olun.

Bunun yerine normalde açık (N.O.) tipte bir akış anahtarı 
kullanılacağında, P15 = 1 parametresinin ayarlanması 
gerekmektedir (bkz. par.8.1).

���

Solar sirkülasyon pompası için termal kesiciyi (temin edilir) 
bağlamak üzere aşağıdaki şekilde ilerleyin (yalnızca vasıflı 
teknik personel içindir):

• Cihaza giden gücün bağlantısını kesin;
• Ampulü ayrılan depo yuvasının ("A") tamamen içine yerleştirin 

ve kablo rekorunu kapatın.
• Kapiler sargısını termal kesiciyi duvara sabitlenmiş yeterli bir 

muhafaza içine yerleştirmek için gereken şekilde açın.
• Tüm kutuplardan bağlantısı kesmek için solar sirkülasyon 

pompasının hat ("L") ve nötr ("N") güç kaynağı bağlantıları ile 
termal kesiciyi seri olarak bağlayın.

• Cihaza güç beslemesi yapmadan önce tüm bağlantıları 
doğrulayın. 

7. KULLANICI ARAYÜZÜ VE EKIPMANIN IŞLETIMI IÇIN 
AÇIKLAMA

şek. 27

Açıklama Simge
Gücü açmak, ürünü bekleme moduna almak, düğmelerin 
kilidini açmak ve değişiklikleri kaydetmek için "Açma/
Kapama" düğmesi
Parametre değerini düzenlemek, onaylamak için "Ayar" 
düğmesi;
Ayar noktası değerini, parametreyi veya parolayı 
artırmak için "Artır" düğmesi
Ayar noktası değerini, parametreyi veya parolayı 
azaltmak için "Azalt" düğmesi
Isı pompası çalışması (ECO modu)
Isıtma elemanı çalışması (ELEKTRIK modu)

OTOMATIK mod  + 
YÜKSELTME modu (semboller yanıp söner)  + 

Düğme kilidi etkin

Buz çözme

Donmaya karşı koruma

Anti-lejyonella döngüsü

Tatil modu;

Zaman dilimleri ile çalışma

Saat ayarı (sembol yanıp söner)
WI-FI ile bağlı
(bu modeller için sunulmaz)
Fotovoltaik mod
(sembol yanıp sönerken takviye etkin değildir)
Solar termal modu
(sembol yanıp sönerken takviye etkin değildir)
Arıza veya koruma etkin
Pik dışı mod (sembol yanıp sönerken ekipman 
beklemede kalır)

Bu su ısıtıcı modelinin kullanıcı arayüzü, dört kapasitif düğme 
ve bir LED ekrandan oluşur.
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Su ısıtıcıya güç verilir verilmez, dört düğme yanar ve tüm 
simgeler ile ekran segmentleri 3 saniye süreyle eşzamanlı 
olarak yanar. 
Ürünün normal çalışması sırasında, ekrandaki üç hane °C 
cinsinden P11 parametresi 1 olarak ayarlanmışsa üst su 
probundan veya P11 = 0 olarak ayarlanmışsa alt su probundan 
ölçülen su sıcaklığını gösterir.
Seçili işletim modunun değiştirilmesi sırasında, ayar noktası 
sıcaklığı ekran üzerinde gösterilir.
Simgeler seçili işletim modunu, alarm bulunup bulunmadığını, 
Wi-Fi bağlantı modunu ve ürün durumu ile ilgili diğer bilgileri 
gösterir.
7.1  Su ısıtıcının açılması, kapatılması ve düğmelerin 
kilidinin açılması
Su ısıtıcıya doğru şekilde güç verildiğinde ısıtıcı "AÇIK" konuma 
getirilebilir, dolayısıyla kullanılabilir işletim modlarından (EKO, 
Otomatik vb.) birinde veya bekleme modunda olacaktır.
Bekleme modu sırasında kolay görünürlük için dört kapasitif 
düğmenin arka ışığı yanar, harici bir Wi-Fi yönlendirici (temin 
edilmez) ile bağlantı durumuna göre Wi-Fi simgesi yanar ve 
alarm yoksa veya donmaya karşı koruma etkin değilse, üç 
hanenin segmentleri ile diğer tüm simgelerin ışığı söner.

Açık konuma getirme
Su ısıtıcı bekleme modunda olduğunda ve "düğme kilidi" işlevi 
etkinken (sol alt kısımdaki asma kilit simgesi yanar), öncelikle 
AÇIK/KAPALI düğmesine en az 3 saniye süreyle basılmasıyla 
düğmenin "kilidinin" açılması (asma kilit simgesi söner), 
ardından su ısıtıcının açılması için 3 saniye süreyle tekrar AÇIK/
KAPALI düğmesine basılması gerekir.

Kapalı konuma getirme
Su ısıtıcı açık modda olduğunda ve "düğme kilidi" işlevi 
etkinken, öncelikle AÇIK/KAPALI düğmesine en az 3 saniye 
süreyle basılmasıyla düğmenin "kilidinin" açılması, ardından su 
ısıtıcının kapatılması için (bekleme moduna alınması) 3 saniye 
süreyle tekrar AÇIK/KAPALI düğmesine basılması gerekir.
Her durumda, dört kullanıcı arayüzü düğmesinden herhangi 
birine son basılmasından 60 saniye sonra, düğme kilitleme 
işlevi su ısıtıcı ile olası etkileşimleri (örneğin; çocuklar 
tarafından) önlemek için otomatik olarak etkinleştirilir. Aynı 
zamanda düğmelerin ve ekranın arkadan aydınlatma seviyesi 
de düşürülerek ünitenin enerji tüketimi azaltılır. 
Dört düğmeden herhangi birine basılmasıyla düğmeler ile 
ekranın arkadan aydınlatması daha iyi görünürlük için hemen 
normal seviyeye dönecektir.

7.2  Saatin ayarlanması
Düğmeler kilitliyken saat ayarlarına erişmek için 3 saniye süreyle 

 düğmesine basın ( sembolü yanıp söner).
"+" ve "-" düğmeleriyle saati ayarlayın, onaylamak için "  " 
düğmesine basın ve ardından dakikayı ayarlayın.
Onaylamak ve çıkmak için  'e basın.
7.3  Saat dilimlerinin ayarlanması
Saat dilimlerinin etkinleştirilmesi öncesinde ekipman saatinin 
ayarlanması gerekmektedir.
İstenilen işletim modunu seçin ve ardından saat dilimlerini ayarlayın.
Saat dilimleri yalnızca EKO - OTOMATİK - YÜKSELTME - 
ELEKTRİKLİ ve HAVALANDIRMA modlarında etkinleştirilebilir.
Düğmeler serbest bırakılmış haldeyken, saat dilimlerini 
ayarlamak için 3 saniye süreyle  ve "-" düğmelerine aynı 
anda basın (  sembolü görüntülenir). 
"+" ve "-" düğmeleriyle açma saatini ayarlayın, onaylamak için "  " 
düğmesine basın ve ardından Açık olacağı dakikayı ayarlayın.
Onaylamak ve kapatma saatine gitmek için  düğmesine basın.
Onaylamak için  düğmesine basın, ardından "+" ve "-" düğmelerini 
kullanarak, saat dilimi için istenilen çalıştırma modunu seçin (EKO, 
OTOMATİK, YÜKSELTME, ELEKTRİK, HAVALANDIRMA).
Onaylamak ve çıkmak için  düğmesine basın.
Not: Saat dilimi sonunda ekipman bekleme moduna girer ve bir 
sonraki gün aynı saat dilimi gelene kadar bu modda kalır

Zaman aralıklarını devre dışı bırakmak için: 
• açık ve kapalı olma sürelerini gece yarısına (00:00) ayarlayın;
• onaylamak için  düğmesine basın;
•  ve "-" düğmelerine aynı anda 3 saniye boyunca basın (

 sembolü söner).
 
7.4  Sıcak su ayar noktasının ayarlanması
EKO, OTOMATİK, YÜKSELTME ve ELEKTRİK modlarında 
sıcak su ayar noktasının değiştirilmesi mümkündür

  düğmesi ile istenilen modu seçin ve ardından "+" ve "-" 
düğmeleri ile ayar noktasını ayarlayın.
Onaylamak için  düğmesine ve çıkmak için  düğmesine 
basın.

Mod
Sıcak su ayar noktaları

Aralık Varsayılan
ECO (EKO) 43÷62°C 55°C
OTOMATİK 43÷62°C 55°C
YÜKSELTME 43÷75°C* 55°C
ELEKTRİK 43÷75°C 55°C

* YÜKSELTME modunda, ısı pompası için maksimum ayar noktası 
değeri 62°C'dir. Dolayısıyla daha yüksek bir değerin ayarlanmasıyla 
bu yalnızca ısıtma elemanı için göz önünde bulundurulur.
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7.5  ÇALIŞMA MODU
Bu su ısıtıcı için aşağıdaki modlar mevcuttur:
EKO;
YÜKSELTME;
ELEKTRİK;
HAVALANDIRMA;
TATİL;
OTOMATİK.
Ekipman EKO moduna ayarlı; bu düğmeye basarak  
istediğiniz modu seçebilirsiniz.

EKO, YÜKSELTME ve OTOMATİK modları için "+" ve "-" 
düğmelerine 3 saniye boyunca aynı anda basarak, ekipmanın 
gürültüsünü azaltan "sessiz mod" etkinleştirilebilir (örneğin gece 
saatlerinde); bu durumda su ısıtma hızı düşebilir. 
Bu modu devre dışı bırakmak için, "+" ve "-" düğmelerine 
3 saniye boyunca yeniden basın.

7.5.1  EKO
Ekranda  sembolü gösterilir

Bu mod ile mümkün olan en yüksek enerji tasarrufunun 
sağlanması için ürün işletim sınırları dahilinde yalnızca ısı 
pompası kullanılır.
Isı pompası, bu modun seçilmesinden veya son güç kapatmadan 
5 dakika sonra açık konuma getirilir.
Kapatma durumunda, ilk 5 dakika içinde ısı pompası en az 
5 dakikalık sürekli çalışması dağlamak üzere her şekilde açık 
kalacaktır.

7.5.2  YÜKSELTME
Ekranda  +  sembolleri yanıp söner.

Bu mod, ısı pompasını ve daha hızlı ısıtmayı sağlamak üzere 
ürün işletim sınırları dahilinde ısıtma elemanını kullanır.
Isı pompası, bu modun seçilmesinden veya son güç kapatmadan 
5 dakika sonra açık konuma getirilir.
Kapatma durumunda, ilk 5 dakika içinde ısı pompası en az 
5 dakikalık sürekli çalışması dağlamak üzere her şekilde açık 
kalacaktır.
Isıtma elemanı hemen açılır.

7.5.3  ELEKTRIK
Ekranda  sembolü gösterilir.

Bu mod ile yalnızca ürün işletim sınırları dahilinde ısıtma 
elemanı kullanılır ve bu mod, düşük giriş havası sıcaklıklarında 
kullanışlıdır.

7.5.4  HAVALANDIRMA
Ekranda  mesajı gösterilir.

Bu mod ile yalnızca cihaz içindeki elektronik fan kullanılır ve bu 
mod, istenmesi halinde kurulduğu odadaki havanın sirkülasyonu 
için kullanışlıdır.
Otomatik modda, fan minimum hıza ayarlanacaktır.

7.5.5  TATIL
Ekranda  sembolü gösterilir.

Bu mod, sınırlı süreyle uzakta olunacağı zaman ve bu 
sürenin ardından cihazı otomatik modda çalışır halde bulmak 
istediğinizde kullanışlıdır.
+ ve - düğmeleri kullanılarak, ekipmanın bekleme modunda 
kalmasını istediğiniz sürede bulunmayacağınız günleri 
ayarlayabilirsiniz.
Onaylamak için  ve açma/kapama düğmesine basın.

7.5.6  OTOMATIK
Ekranda  +  sembolü gösterilir.

Bu mod ile ısı pompası ve gerekli olması halinde, mümkün olan 
en iyi konforu sağlamak üzere ürün işletim sınırları dahilinde 
ısıtma elemanı da kullanılır.
Isı pompası, bu modun seçilmesinden veya son güç kapatmadan 
5 dakika sonra açık konuma getirilir.
Kapatma durumunda, ilk 5 dakika içinde ısı pompası en az 
5 dakikalık sürekli çalışması dağlamak üzere her şekilde açık 
kalacaktır.

7.6  ILAVE ÖZELLIKLER

7.6.1  Solar Mod +  veya + +  veya  + 
 (Yalnızca PCV3 modelleri için)
Solar mod kurulum görevlisi menüsünden etkinleştirildiğinde 
yalnızca EKO- OTOMATİK - TATİL etkinleştirilecektir.

Ekrandaki  sembolü yanıp söndüğünde, solar mod çalışmaz 
ve ünite ayarlanan modda çalışır: EKO, OTOMATİK veya TATİL.
Ekrandaki  sembolü yandığında, güneş bobini ile depo 
içindeki suyu ısıtmak için solar sistemin ürettiği enerji kullanılır.
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7.6.2  Fotovoltaik mod +  veya + +  veya  + 

Fotovoltaik mod kurulum görevlisi menüsünden etkinleştirildiğinde 
yalnızca EKO- OTOMATİK - TATİL etkinleştirilecektir.
Ekrandaki  sembolü yanıp söndüğünde, fotovoltaik mod 
çalışmaz ve ünite ayarlanan modda çalışır: EKO, OTOMATİK 
veya TATİL.
Ekrandaki  sembolü yandığında, depo içindeki suyu ısıtmak 
için fotovoltaik sistemin ürettiği enerji kullanılır.
EKO modu seçiliyken, ısı pompası ayar noktasına ulaşılana 
kadar çalışacak ve kurulum görevlisi menüsünden ayarlanan 
fotovoltaik ayar noktasına ulaşılana kadar ısıtma elemanı açık 
kalacaktır.
Aksi takdirde, OTOMATİK mod seçiliyken, ısıtma elemanı 
aynı zamanda koşulların gerektirmesi halinde bu modun ayar 
noktasına ulaşması öncesinde açık konuma getirilebilir.

7.6.3  Pik Dışı Mod  +  veya  +  + 
Fotovoltaik mod kurulum görevlisi menüsünden 
etkinleştirildiğinde yalnızca EKO- OTOMATİK etkinleştirilecektir.
Ekrandaki  sembolü yanıp söndüğünde, Pik Dışı mod 
çalışmaz ve ünite beklemede kalır, ısı pompası ve ısıtma 
elemanı kapatılır.
Aksi takdirde, ekrandaki  sembolü yanar, ünite EKO veya 
OTOMATİK modunda çalıştırılır.

7.6.4  Anti-Lejyonella 
Ekranda  sembolü gösterilir.

İki haftada bir, ayarlanan saatte depo içindeki ısıtma elemanı 
vasıtasıyla anti-lejyonella sıcaklığına kadar bir su ısıtma 
döngüsü gerçekleştirilir ve ayarlanan süre boyunca bu sıcaklık 
korunur.
Anti-lejyonella sıcaklığına ulaşıldığında döngü 10 saat içinde 
doğru bir biçimde gerçekleştirilmezse, durdurulur ve 2 hafta 
sonra tekrar çalıştırılacaktır.
Anti-lejyonella işlevi için talep TATİL modu seçiliyken 
gerçekleşirse ünite belirtilen evde olunmayacak süre sonrasında 
yeniden etkinleştirileceğinde anti-lejyonella döngüsü derhal 
gerçekleştirilecektir.

Anti-lejyonella parametreleri Aralık Varsayılan
Anti-lejyonella sıcaklığı ayar noktası (P3) 50÷75°C 75°C
Anti-lejyonella döngüsü süresi (P4) 0÷90 dak 30 dak
Anti-lejyonella döngüsü etkinleştirme 
süresi (P29) 0÷23 sa 23 sa

7.6.5  Buz çözme işlevi
Ekranda  sembolü gösterilir.

Bu cihazda, işletim koşulları gerektirdiği zaman ısı pompası 
işlemi sırasında etkinleştirilen otomatik evaporatör buz çözme 
işlevi bulunur.
Buz çözme, evaporatöre sıcak gaz enjeksiyonu yoluyla 
gerçekleşir ve bu şekilde buz hızla çözdürülebilir.
Buz çözme sırasında, ekipman ile birlikte temin edilen ısıtma 
elemanı kurulum görevlisi menüsünden aksi yönde bir ayar 
yapılmadığı takdirde kapalı olacaktır (P6 parametresi).
Maks. buz çözme süresi 8 dakikadır.

7.6.6  Donmaya karşı koruma 
Ekranda  sembolü gösterilir.

Bu koruma, depo içindeki su sıcaklığının sıfıra yakın değerlere 
ulaşmasını önler.
Ekipman bekleme modundayken depo içindeki su sıcaklığı 
5°C'ye eşit veya daha düşük olduğunda (kurulum görevlisi 
menüsü ile yapılandırılabilen parametre), donmaya karşı 
koruma işlevi etkinleştirilir ve bu işlev, 12°C sıcaklığa ulaşılana 
kadar ısıtma elemanını açık tutar (kurulum görevlisi menüsü ile 
yapılandırılabilen parametre).
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7.7  Arızalar/koruma
Bu ekipmanda, algılama, sinyalleme ve arıza çözümlenene kadar bir acil durum prosedürünün benimsenmesi yoluyla anormal 
işletim koşullarına karşı korumalar veya bazı olası arızaları kapsayan bir kendi kendini tanılama sistemi bulunur.

Arıza/Koruma Hata kodu Ekrandaki gösterge

Depo alt probu arızası P01  + P01
Depo üst probu arızası P02  + P02
Buz çözme probu arızası P03  + P03
Giriş havası probu arızası P04  + P04
Evaporatör girişi probu arızası P05  + P05
Evaporatör çıkışı probu arızası P06  + P06
Kompresör akışı probu arızası P07  + P07
Solar kolektör probu arızası P08  + P08
Yüksek basınç koruması E01  + E01
Solar/sirkülasyon devresi alarmı E02  +E02
Sıcaklık ısı pompası çalışması için uygun değil alarmı
(Alarm etkinken su yalnızca ısıtma elemanı ile ısıtılır) PA  +PA

İletişim yok (alarm etkinken ekipman çalışmaz) E08  + E08
Elektronik fan arızası E03  + E03

Yukarıdaki arızalardan herhangi birinin yaşanması durumunda, üreticinin teknik destek servisi ile iletişime geçilerek 
ekranda gösterilen hata kodunun belirtilmesi gerekmektedir.
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8. DEVREYE ALMA

DIKKAT!: Ekipmanın topraklama teline bağlı 
olduğunu teyit edin. 

DIKKAT!: Hat geriliminin ekipman anma plakası 
üzerinde belirtilenle uyumlu olduğunu teyit 
edin. 

IKAZ: Cihaz yalnızca suyla doldurulduktan sonra 
açık konuma getirilebilir. 

Devreye alma için aşağıdaki işlemlerle devam edin:
• Cihaz monte edildikten ve tüm bağlantılar gerçekleştirildikten 

(aerolik, hidrolik, elektrikli vb.) sonra, cihaz kullanım suyu 
besleme ağından suyla doldurulmalıdır. Cihazın doldurulması 
için kullanım şebekesi beslemesinin merkezi musluğunun ve 
en yakın sıcak su musluğunun açılması, bu esnada depodaki 
havanın tamamının kademeli olarak genleştiğinden emin 
olunması gerekmektedir.

• "Genel teknik veriler" bölümünde gösterilen izin verilen 
maksimum basıncı aşmayın.

• Su devresinin güvenlik cihazlarını kontrol edin.
• Üniteyi güç prizine takın.
• Fiş takıldığında, kazan bekleme modundadır, ekran kapalı 

kalır, güç düğmesinin ışığı yanar.
• AÇIK/KAPALI düğmesine basın; ünite "EKO" modunda 

etkinleştirilir (fabrika ayarı).
Ani bir güç kesintisi durumunda, güç geri geldiğinde ekipman 
kesintiden önceki işletim modunda yeniden başlatılacaktır.
8.1  Sorgulama, işletim parametrelerini düzenleme
Bu ekipmanda sırasıyla işletim parametrelerine danışmak 
ve bunları düzenlemek için iki ayrı menü bulunur (bkz. “8.1.1 
Ekipman parametrelerinin listesi”).
Ekipman çalışır durumdayken, düğmelerin kilidini açarak 
(bkz. “7.1 Su ısıtıcının açılması, kapatılması ve düğmelerin 
kilidinin açılması”) ve 3 saniye süreyle "  " ve "+" düğmelerine 
aynı anda basarak parametrelere dilediğiniz zaman serbestçe 
danışabilirsiniz. İlk parametrenin etiketi, ekranda "A" harfi ile 
görüntülenir. "+" düğmesine basılması, değerini gösterir ve 
bu düğmeye tekrar basıldığında, ikinci parametre "B" etiketi 
görüntülenir ve bu böyle gider.
Daha sonra "+" ve "-" düğmeleri ile parametre listesinin 
tamamında ileri/geri hareket edilebilir.
Çıkmak için "AÇIK/KAPALI" düğmesine basın.
Bir veya daha fazla işletim parametresinin düzenlenmesi 
yalnızca ekipman bekleme modundayken gerçekleştirilebilir ve 
bu işlem için parolanın girilmesi gerekir.

NOT: "Parola kullanımı vasıflı personel içindir: hatalı 
parametre ayarlarından kaynaklanan her türlü sonuç, 
tamamen müşterinin sorumluluğunda olacaktır. 
Dolayısıyla, müşteri tarafından standart garanti dönemi 
boyunca yetkili bir teknik servisten talep edilen 
DAIKIN yanlış parola-korumalı parametre ayarlarından 
kaynaklanan her türlü müdahale standart garantinin 
kapsamı dışında kalacaktır.". 

Ekipman parametrelerini düzenleme moduna erişmek için 
düğmelerin kilidi açıkken, yalnızca bekleme modunda, 
3 saniye süreyle aynı anda "  " ve "+" düğmelerine basın 
(parola korumalı: 35). Ekranda iki hane "00" olarak görüntülenir. 
"  " düğmesine basın. Soldaki "0" hanesi yanıp söner; "+" 
ve "-" ile girilecek ilk sayıyı seçin (3) ve onaylamak için "  " 
düğmesine basın. İkinci hane (5) için aynı şekilde ilerleyin.
Parola doğru ise P1 parametresi görüntülenir. "+" düğmesine 
dokunulması  düğmesine basılarak değiştirilebilecek varsayılan 
değeri görüntüler ve "+" ve "-" düğmelerinin kullanımıyla 
değerin parametre için izin verilen aralık dahilinde değiştirilmesi 
mümkündür. Daha sonra onaylamak için    düğmesine basın ve 
diğer parametrelerle devam etmek için "+" düğmesine basın. 
İstenilen parametreleri düzenledikten sonra kaydetmek ve 
çıkmak için açma/kapama düğmesine basın.
Bu aşamada, ekipman bekleme moduna döner.
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8.1.1  Ekipman parametrelerinin listesi
Parametre Açıklama Aralık Varsayılan Notlar

A Alt su sıcaklığı probu -30÷99°C Ölçülen değer Değiştirilemez
B Üst su sıcaklığı probu -30÷99°C Ölçülen değer Değiştirilemez
C Buz çözme sıcaklığı probu -30÷99°C Ölçülen değer Değiştirilemez
D Besleme havası sıcaklığı probu -30÷99°C Ölçülen değer Değiştirilemez
E Evaporatör giriş gazı sıcaklığı probu -30÷99°C Ölçülen değer / "0°C", P33 = 0 ise Değiştirilemez (1)
F Evaporatör çıkış gazı sıcaklığı probu -30÷99°C Ölçülen değer / "0°C", P33 = 0 ise Değiştirilemez (1)
G Kompresör tahliye gazı sıcaklığı probu 0÷125°C Ölçülen değer / "0°C", P33 = 0 ise Değiştirilemez (1)
H Solar kolektör sıcaklığı probu (PT1000) 0÷150°C Ölçülen değer / "0°C", P16 = 2 ise Değiştirilemez (2)

I EEV açma adımı 30÷500 Ölçülen değer / P40 değeri, 
P39 = 1 ise Değiştirilemez (1)

J Güç kartı bellenim sürümü 0÷99 Geçerli değer Değiştirilemez
L Kullanıcı arayüzü bellenim sürümü 0÷99 Geçerli değer Değiştirilemez

P1 Isı pompasının çalışması için alt su probunda 
histeresiz 2÷15°C 7°C Değiştirilebilir

P2 Elektrikli ısıtıcı açma gecikmesi 0÷90 dak 6 dak Dışlanan işlev
P3 Anti-lejyonella ayar noktası sıcaklığı 50°C÷75°C 75°C Değiştirilebilir
P4 Anti-lejyonella süresi 0÷90 dak 30 dak Değiştirilebilir

P5 Buz çözme modu 0 = kompresör duruşu
1 = sıcak gaz 1 Değiştirilebilir

P6 Buz çözme sırasında elektrikli ısıtıcı kullanımı 0 = KAPALI 
1 = AÇIK 0 Değiştirilebilir

P7 Arka arkaya iki buz çözme döngüsü arasında 
gecikme 30÷90 dak 60 dak Değiştirilebilir

P8 Buz çözme başlangıcı için sıcaklık eşiği -30÷0°C -5°C Değiştirilebilir
P9 Buz çözme durdurması için sıcaklık eşiği 2÷30°C 3°C Değiştirilebilir

P10 Maksimum buz çözme süresi 3 dak÷12 dak 10 dak Değiştirilebilir

P11 Ekranda gösterilen su sıcaklığı probu değeri 0 = alt
1 = üst 1 Değiştirilebilir

P12 Harici pompa kullanım modu
0 = her zaman KAPALI
1 = sıcak su sirkülasyonu
2 = Termal güneş enerjisi sistemi

1 Değiştirilebilir

P13 Sıcak su sirkülasyon pompası çalışma modu 0 = ısı pompası ile
1 = her zaman AÇIK 0 Değiştirilebilir

P14 Evaporatör fanı türü (çift hızlı EC; AC; AC; 
dinamik hız kontrollü EC)

0 = EC
1 = AC
2 = Çift hızlı AC
3 = Dinamik hız kontrollü EC

3 Değiştirilebilir

P15
Sıcak / güneş enerjili su sirkülasyon devresi 
ve düşük basınç seçme anahtarı için emniyet 
akış anahtarı tipi

0 = NC
1 = NO
2 = düşük basınç seçme anahtarı

0 Değiştirilebilir

P16 Solar mod entegrasyonu

0 = kalıcı olarak devre dışı bırakıl-
mış
1 = DIG1 ile çalışıyor
2 = Termal güneş enerjisi sisteminin 
doğrudan kontrolü

0 Değiştirilebilir (2)

P17 DIG1 açılması sonrasında ısı pompası 
başlatma gecikmesi 10÷60 dak 20 dak Değiştirilebilir (2)

P18
Solar mod entegrasyonunda ısı pompasını 
durdurmak için alt su probu sıcaklığı değeri = 1 
(DIG1 ile çalışıyor)

20÷60°C 40°C Değiştirilebilir (2)
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Parametre Açıklama Aralık Varsayılan Notlar

P19

Solar mod entegrasyonunda ısı pompasının 
başlatılması için alt su probunda histeresiz = 2 
(termal güneş enerjisi sisteminin doğrudan 
kontrolü)

5÷20°C 10°C Değiştirilebilir (2)

P20

Solar mod entegrasyonunda solar drenaj 
vanası/solar kolektör yukarı toplanır panjur 
eylemi için sıcaklık eşiği = 2 (termal güneş 
enerjisi sisteminin doğrudan kontrolü)

100÷150°C 140°C Değiştirilebilir (2)

P21
Fotovoltaik mod entegrasyonunda ısı 
pompasını durdurmak için alt su probu 
sıcaklığı değeri

30÷70°C 62°C Değiştirilebilir

P22 Fotovoltaik mod entegrasyonunda elektrikli ısıtıcıyı 
durdurmak için üst su probu sıcaklığı değeri 30÷80°C 75°C Değiştirilebilir

P23 Fotovoltaik mod entegrasyonu 0 = kalıcı olarak devre dışı bırakılmış
1 = etkin 0 Değiştirilebilir

P24 Pik dışı çalışma modu
0 = kalıcı olarak devre dışı bırakılmış
1 = EKO ile etkinleştirilmiş
2 = OTO ile etkinleştirilmiş

0 Değiştirilebilir

P25 Üst su sıc probunda ofset değeri -25÷25°C 2°C Değiştirilebilir
P26 Alt su sıc probunda ofset değeri -25÷25°C 2°C Değiştirilebilir
P27 Hava girişi sıc probunda ofset değeri -25÷25°C 0°C Değiştirilebilir
P28 Buz çözme sıc probunda ofset değeri -25÷25°C 0°C Değiştirilebilir
P29 Anti-lejyonella başlatma saati 0÷23 saat 23 saat Değiştirilebilir

P30 Elektrikli ısıtıcının çalışması için üst su 
probunda histeresiz 2÷20°C 7°C Değiştirilebilir

P31 Isıtma oranı hesaplaması için OTO modunda 
ısı pompası çalışma süresi 10÷80 dak 30 dak Değiştirilebilir

P32 OTO modunda elektrikli ısıtıcı kullanımı için 
sıcaklık eşiği 0÷20°C 4°C Değiştirilebilir

P33 Elektronik genleşme vanası (EEV) kontrolü 0 = kalıcı olarak devre dışı bırakılmış
1 = etkin 1 Değiştirilebilir (1)

P34 EEV otomatik kontrol modu için kızdırma 
hesaplama süresi 20÷90s 30 s Değiştirilebilir (1)

P35 EEV otomatik kontrol modu için kızdırma ayar 
noktası -8÷15°C 4°C Değiştirilebilir (1)

P36 EEV otomatik kontrol modu için kızdırmadan 
çıkış ayar noktası 60÷110°C 88°C Değiştirilebilir (1)

P37 Buz çözme modu sırasında EEV adımlı 
açılması (x10) 5÷50 15 Değiştirilebilir (1)

P38 Otomatik kontrol modu ile minimum EEV 
adımlı açılması (x10) 3~45 9 Değiştirilebilir (1)

P39 EEV kontrol modu 0= otomatik
1 = manuel 0 Değiştirilebilir (1)

P40
Otomatik kontrol modu ile EEV adımlı açılması 
/ Manüel kontrol modu ile EEV adımlı açılması 
(x10)

5÷50 25 Değiştirilebilir (1)

P41 EEV KP1 artışı için AKP1 sıcaklık eşiği -10÷10°C -1 Değiştirilebilir (1)
P42 EEV KP2 artışı için AKP2 sıcaklık eşiği -10÷10°C 0 Değiştirilebilir (1)
P43 EEV KP3 artışı için AKP3 sıcaklık eşiği -10÷10°C 0 Değiştirilebilir (1)
P44 EEV KP1 artışı -10÷10 2 Değiştirilebilir (1)
P45 EEV KP2 artışı -10÷10 2 Değiştirilebilir (1)
P46 EEV KP3 artışı -10÷10 1 Değiştirilebilir (1)
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Parametre Açıklama Aralık Varsayılan Notlar

P47 Isı pompasının çalışması için izin verilen 
maksimum giriş sıcaklığı 38÷43°C 43°C Değiştirilebilir

P48 Isı pompasının çalışması için izin verilen 
minimum giriş sıcaklığı -10÷10°C -7°C Değiştirilebilir

P49 Çift hızlı havalandırma hız ayarı ile evaporatör 
EC veya AC için giriş sıcaklığı eşiği 10÷40°C 25°C Değiştirilebilir

P50 Donma önleme alt su sıcaklığı ayar noktası 0÷15°C 12°C Değiştirilebilir

P51 Evaporatör EC havalandırma yüksek hız ayar 
noktası %60÷100 %90 Değiştirilebilir

P52 Evaporatör EC havalandırma düşük hız ayar 
noktası %10÷60 %50 Değiştirilebilir

P53 EC evaporatör fanı buz çözme hızı ayar 
noktası %0÷100 %50 Değiştirilebilir

P54 Düşük basınç anahtarı bypass süresi 1÷240 dakika 1 Değiştirilebilir
P55 Bant 1 evaporatör sıcaklığı orantısal 

düzenleme 1÷20°C 4°C Değiştirilebilir

P56 Maksimum hızın etkinleştirilmesiyle sıcaklık 
farkı P57÷20°C 2°C Değiştirilebilir

P57 Maksimum hızın devre dışı bırakılmasıyla 
sıcaklık farkı 1°C÷P56 1°C Değiştirilebilir

P58 Evaporatör fanının kompresör kapalıyken 
kullanımı

0 = KAPALI 
1 = Manuel hız kontrolü ile AÇIK
2 = Otomatik hız kontrolü ile AÇIK

0 Değiştirilebilir

P59 Kompresör kapalıyken evaporatör fanının hızı 
(EC) %0÷100 %40 Değiştirilebilir

P60 Ayar noktasının hesaplanması için havanın 
buharlaştırılmasındaki 1 sıcaklık farkı 1÷25°C 4°C Değiştirilebilir

P61 Ayar noktasının hesaplanması için havanın 
buharlaştırılmasındaki 2 sıcaklık farkı 1÷25°C 2°C Değiştirilebilir

P62 Ayar noktasının hesaplanması için havanın 
buharlaştırılmasındaki 3 sıcaklık farkı 1÷25°C 6°C Değiştirilebilir

P63 Ayar noktasının hesaplanması için havanın 
buharlaştırılmasındaki 4 sıcaklık farkı 1÷25°C 3°C Değiştirilebilir

P64 Ayar noktasının hesaplanması için havanın 
buharlaştırılmasındaki 5 sıcaklık farkı 1÷25°C 10°C Değiştirilebilir

P65 Ayar noktasının hesaplanması için havanın 
buharlaştırılmasındaki 6 sıcaklık farkı 1÷25°C 18°C Değiştirilebilir

P66 Bant 2 evaporatör sıcaklığı orantısal 
düzenleme 1÷20°C 2°C Değiştirilebilir

P67 Bant 3 evaporatör sıcaklığı orantısal 
düzenleme 1÷20°C 9°C Değiştirilebilir

P68 Bant 4 evaporatör sıcaklığı orantısal 
düzenleme 1÷20°C 5°C Değiştirilebilir

P69 Bant 5 evaporatör sıcaklığı orantısal 
düzenleme 1÷20°C 10°C Değiştirilebilir

P70 Bant 6 evaporatör sıcaklığı orantısal 
düzenleme 1÷20°C 5°C Değiştirilebilir

P71 Sessiz mod için EC evaporatör fan hızının 
düşürülmesi %0÷40 %15 Değiştirilebilir

P72 EC fan hızı düzenleyici kazancı 1÷100 5 Değiştirilebilir

(1) = BU CİHAZ İÇİN KULLANILAMAZ
(2) = YALNIZCA ŞU MODELLER İÇİN: "EKHHE200PCV37, EKHHE260PCV37"
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9. SORUN GIDERME

 IKAZ: Cihazı kendi kendinize onarmaya çalışmayın.
 Aşağıdaki kontroller yalnızca vasıflı personel içindir.

Arıza Önerilen eylem

Ekipman açılmıyor

• Ürünün ana şebekeden güç aldığını teyit edin.
• Ekipmanın bağlantısını kesin ve birkaç dakika sonra tekrar bağlayın.
• Ürün içindeki güç kablosunu kontrol edin.
• Güç kartı üzerindeki sigortanın bütünlüğünü kontrol edin. Değilse bir IEC-60127-2/II 

sertifikalı zaman gecikmeli 5 A sigorta ile değiştirin.

EKO veya OTOMATİK modlarda su ısı 
pompası ile ısıtılamıyor

• Ekipmanı kapalı duruma getirin ve birkaç saat sonra tekrar açın.
• Ekipmanın ana şebeke bağlantısını kesin; depoda bulunan suyun bir kısmını (yaklaşık 

%50) boşaltın ve tekrar doldurduktan sonra ekipmanı yeniden EKO modunda açın.

Isı pompası durmadan açık konumda kalıyor • Üründen sıcak suyu çekmeden, birkaç saat içinde ısı pompası aracılığıyla pozitif 
ısınma oluştuğunu teyit edin.

Su OTOMATİK modda entegre ısıtma elemanı 
ile ısıtılamıyor

• Ekipmanı kapatın ve ekipman içindeki ısıtma elemanının güvenlik termostatını kontrol 
edin, gerekirse sıfırlayın. Ardından ekipmanı OTOMATİK modda açık konuma getirin.

• Ekipmanın ana şebeke bağlantısını kesin; depoda bulunan suyun bir kısmını (yaklaşık 
%50) boşaltın ve tekrar doldurduktan sonra ekipmanı yeniden OTOMATİK modunda açın.

• Kurulum sorumlusu menüsüne erişin ve P32 parametresinin değerini yükseltin, 
örneğin, 7°C'ye getirin.

• Isıtma elemanı güvenlik termostatının müdahalesinin olmadığını teyit edin (bkz. 9.2)
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9.1  Güç kartı sigortasının değiştirilmesi
Aşağıda belirtilen şekilde ilerleyin (yalnızca vasıflı teknik 
personel içindir):
• Ekipmana giden gücün bağlantısını kesin.
• Ekipmanın üst kapağını ve ardından güç kartı kapağını 

çıkarın.
• Uygun bir tornavida kullanarak sigorta kapağını ve ardından 

sigortayı çıkarın.
• Yeni bir IEC-60127-2/II sertifikalı zaman gecikmeli 5 A sigorta 

(T5AL250V) takın ve koruyucu kapağı yeniden yerine yerleştirin.
• Tüm plastikleri yeniden monte edin ve güç vermeden önce 

ekipman kurulumunun doğru şekilde yapıldığından emin 
olun.

şek. 28

9.2  Isıtma elemanı güvenlik termostatının sıfırlanması
Bu ekipmanda, suya daldırılmış ısıtma elemanına seri olarak 
bağlanmış, manuel sıfırlamalı bir güvenlik termostatı bulunur; 
bu parça, depo içinde aşırı sıcaklık bulunması durumunda güç 
kaynağını kesintiye uğratır.
Gerekli olması halinde termostatı sıfırlamak için aşağıda 
belirtilen şekilde ilerleyin (yalnızca vasıflı teknik personel içindir):
• Ürünün fişini çekin.
• Hava kanallarını çıkarın.
• Öncelikle kilitleme vidalarını sökerek üst kapağı çıkarın (şek. 29).
• Ön paneli çıkarın ve atan güvenlik termostatını manuel olarak 

sıfırlayın (şek. 30). Müdahale durumunda, termostatın orta 
pimi 2 mm kadar dışarı çıkar.

• Daha önceden çıkarılmış olan üst kapağı yerine takın.

şek. 29- Üst kapağın çıkarılması

şek. 30- Ön panelin çıkarılması



Sayfa 33Kullanım, Kurulum ve Bakım El Kitabı

 DIKKAT!: Güvenlik termostatı müdahalesi, 
kontrol kartı ile bağlantılı bir arızadan ya da depo 
içinde su bulunmamasından kaynaklanabilir. 

 DIKKAT!: Emniyet işlevli parçalar üzerinde onarım 
çalışmalarının yapılması, ekipmanın güvenli 
çalışmasını tehlikeye atar. Arızalı parçaları yalnızca 
orijinal yedek parçalar ile değiştirin.  

 NOT!: Termostatın müdahalesi ısıtma elemanının 
çalışmasını hariç tutar ancak ısı pompası sistemi izin 
verilen işletim sınırları dahilinde çalışmaya devam 
edebilir.

 DIKKAT! Operatörün arızayı ortadan kaldırmasının 
mümkün olmadığı durumlarda, ekipmanı kapatın 
ve Teknik Destek Servisi ile iletişime geçerek satın 
alınan ürünün modelini belirtin. 

10. BAKIM

 DIKKAT!: Ekipmandaki her türlü onarım işlemi 
vasıflı bir personel tarafından gerçekleştirilmelidir. 
Uygunsuz onarımlar kullanıcıyı ciddi tehlikeye 
sokabilir. Ekipmanınızın herhangi bir onarıma 
ihtiyaç duyması halinde, servis merkezi ile 
iletişime geçin.

 DIKKAT!: Herhangi bir bakım işlemini 
yapmaya çalışmadan önce, ekipmana elektrik 
gücü verilmediğinden ve böyle bir ihtimalin 
bulunmadığından emin olun. Dolayısıyla, her bakım 
veya temizlik işleminde güç bağlantısını kesin.

10.1  Kurban anotun kontrol edilmesi/değiştirilmesi
"Kurban" anot adı da verilen magnezyum (Mg) anot, kazan 
içinde oluşturulan edi akımının yüzey korozyonu süreçlerini 
tetiklemesini önler. 
Temelde, magnezyum, kazanın iç kaplamasında kullanılan 
malzemeden daha zayıf yüklü bir metaldir, dolayısıyla öncelikle 
suyun ısıtılmasıyla oluşan negatif yükleri çeker ve kendi kendini 
tüketir. Dolayısıyla anot, depo içinde kendisini korozyona maruz 
bırakarak kendini "kurban" eder. Kazanda biri deponun alt 
kısmında diğeri de üst kısmında (korozyona daha meyilli olan 
alan) olmak üzere iki anot bulunur.
MG anotların bütünlüğü en az her iki yılda bir kontrol edilmelidir 
(tercihen yılda bir defa). Çalıştırma vasıflı bir personel tarafından 
gerçekleştirilmelidir.
Kontrolü gerçekleştirmeden önce:
• Soğuk su girişini kapatın.
• Kazanı boşaltarak devam edin (bkz. par. “10.2 Kazanın 

boşaltılması”).

• Üst anodun vidasını açın ve korozyonunu kontrol edin: 
korozyon anot yüzeyinin 2/3'ünden fazlasını etkiliyorsa, 
değiştirme işlemine devam edin.

şek. 31

Anotlarda su kaçaklarını önlemek için özel bir sızdırmazlık contası 
bulunur; ısıtma-tesisat sistemlerinde kullanıma uygun anaerobik 
dişli sızdırmazlık maddesi kullanılması tavsiye edilir. Contalar 
kontrol ve anot değişimlerinde yenileriyle değiştirilmelidir. 
10.2  Kazanın boşaltılması 
Kullanımda olmadığında, özellikle düşük sıcaklıklar söz konusu 
olduğunda, kazan içindeki suyun boşaltılması tavsiye edilir.
Söz konusu ekipmanda su girişi bağlantısının çıkarılması 
yeterlidir (bkz. par. “6.5 Hidrolik bağlantılar”) Alternatif olarak, 
sistem ayarı yapılırken hortum bağlantılı bir boşaltma musluğu 
monte edilmesi önerilir.

 NOT: Düşük sıcaklıklar söz konusu olduğunda, donmayı 
önlemek üzere sistemi boşaltmayı unutmayın.  
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11. ELDEN ÇIKARMA

Kullanım ömrü sonunda, ısı pompaları yürürlükteki 
düzenlemelerle uygun şekilde elden çıkarılacaktır.

 DIKKAT: Bu ekipman Kyoto protokolünde 
bulunan florlu sera gazları içerir. Bakım ve 
elden çıkarma işlemleri yalnızca yetkili personel 
tarafından gerçekleştirilmelidir.

KULLANICILARA YÖNELIK BILGILER
Elektrikli ve elektronik cihazlarda tehlikeli maddelerin 
kullanımını kısıtlama ve ayrıca atıkları elden 
çıkarmayla ilgili 2011/65/EU ve 2012/19/EU 
Yönergelerine uygundur.
Ekipman veya ambalajı üzerinde yer alan ve üstünde 

çarpı işareti bulunan çöp kutusu sembolü, kullanım ömrü 
sonunda ürünün diğer atıklardan ayrı bir biçimde toplanması 
gerektiğini ifade etmektedir.

Dolayısıyla, ürünün ömrü sonunda kullanıcının ekipmanı elektrikli 
ve elektronik ekipman için uygun geri dönüşüm merkezlerine 
vermesi ya da yeni, eşdeğer tipte bir ekipman satın alacağında 
ürünü bire bir temelde bayiye iade etmesi gerekmektedir.
Devreden çıkarılmış ekipmanın daha sonradan çevreyi koruyan 
bir geri dönüşüm, arıtma ve/veya elden çıkarma alanına 
gönderilmesi için yeterli atık toplama olanaklarının sağlanması, 
çevre ve sağlık üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasına 
yardımcı olur ve ekipmanı oluşturan malzemelerin yeniden 
kullanılmasını/veya geri dönüştürülmesini destekler.
Ürünün kullanıcı tarafından izinsiz bir biçimde elden çıkarılması, 
geçerli mevzuatın belirlediği idari yaptırımların uygulanmasına 
neden olacaktır.
Söz konusu ekipmanı oluşturan ana materyaller aşağıda 
verilmiştir:
• çelik
• magnezyum
• plastik

• bakır
• alüminyum
• poliüretan

12. ÜRÜN SAYFASI

Açıklamalar ö.b. EKHHE200CV37 EKHHE260CV37 EKHHE200PCV37 EKHHE260PCV37

Belirtilen yük profili - L XL L XL
Su ısıtıcı termostat sıcaklık ayarları °C 55 55 55 55
Su ısıtma enerji verimlilik sınıfı (1) - A+ A+ A+ A+
Su ısıtma enerji verimliliği - hwh (1) % 135 138 135 138
COPDHW (1) - 3,23 3,37 3,23 3,37
Yıllık elektrik tüketimi - AEC (1) kWs 761 1210 761 1210
Su ısıtma enerji verimliliği - hwh (2) % 106 112 106 112
COPDHW (2) - 2,55 2,73 2,55 2,73
Yıllık elektrik tüketimi - AEC (2) kWs 944 1496 944 1496
Su ısıtma enerji verimliliği - hwh (3) % 162 160 162 160
COPDHW (3) - 3,89 3,9 3,89 3,9
Yıllık elektrik tüketimi - AEC (3) kWs 631 1046 631 1046
İç mekan ses gücü seviyesi (4) dB (A) 53 51 53 51
Dış mekan ses gücü seviyesi (4) dB (A) 45 44 45 44
Su ısıtıcısı yalnızca pik dışı saatlerde çalışabilir - HAYIR HAYIR HAYIR HAYIR
Su ısıtıcısı monte edildiğinde, takıldığında veya bakımı yapıldığında 
alınması gereken güvenlik önlemleri - El kitabına bakın

(1): ORTALAMA iklim için EN 16147: 2017 standardı uyarınca veriler (EKO modundaki ünite; Giriş suyu = 10°C; Giriş havası sıcaklığı = 7°C DB / 6°C WB)
(2): SOĞUK iklim için EN 16147: 2017 standardı uyarınca veriler (EKO modundaki ünite; Giriş suyu = 10°C; Giriş havası sıcaklığı = 2°C DB / 1°C WB) 
(3): SICAK iklim için EN 16147: 2017 standardı uyarınca veriler (EKO modundaki ünite; Giriş suyu = 10°C; Giriş havası sıcaklığı = 14°C DB / 13°C WB) 
(4): EN 12102-2 uyarınca veriler: giriş havası sıcaklığı = 7°C DB / 6°C WB ile 2019 EKO modu
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