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Tento instalační návod popisuje postupy při instalaci a provozování
solární soupravy EKSOLHWAV1.

Identifikace modelu
EK

SOL

HW

A

V1

V1 = 1P/230 V/50 Hz
Řada
Horká užitková voda
Solární souprava
Souprava určená pro Evropu

PŘED INSTALACÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO
NÁVOD.
TUTO PŘÍRUČKU PONECHEJTE PO INSTALACI SE
SOLÁRNÍ SOUPRAVOU EKSOLHW.
NESPRÁVNÁ INSTALACE NEBO PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
ČI PŘÍSLUŠENSTVÍ MOHOU ZPŮSOBIT ÚRAZ
ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZKRAT, NETĚSNOSTI,
POŽÁR
NEBO
JINÉ
POŠKOZENÍ
ZAŘÍZENÍ.
POUŽÍVEJTE
VÝHRADNĚ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
VYROBENÉ
SPOLEČNOSTÍ
DAIKIN
URČENÉ
SPECIÁLNĚ PRO POUŽITÍ S TÍMTO ZAŘÍZENÍM.
INSTALACI SI ZAJISTĚTE OD ODBORNÍKA.
NEJSTE-LI SI JISTI S POSTUPEM INSTALACE NEBO
POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ, RADU ČI INFORMACE SI VŽDY
VYŽÁDEJTE OD ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI DAIKIN.
JEDNOTKA POPSANÁ V TOMTO NÁVODU JE URČENA
JEN PRO VNITŘNÍ INSTALACE A PRO TEPLOTY
PROSTŘEDÍ V ROZSAHU 0°C~35°C.
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Obecné nastavení systému a jeho provoz

Požadavky a doporučení ohledně běžných dodávek
solárních panelů a stanice solárního čerpadla

Obecné nastavení systému

Solární panel

Solární souprava je určena k přenosu tepla ze solárních panelů do
tepelného výměníku nádrže na horkou užitkovou vodu EKHW* a
k instalaci do systému AD, jak je znázorněno na
schématu dole.

Vhodný výběr musí provést dodavatel solárních panelů v souladu
s místními předpisy.

Stanice solárního čerpadla
Stanice solárního čerpadla musí splňovat následující požadavky:
Elektrické zapojení
Stanice solárního čerpadla musí mít pomocný kontakt, který se
uzavře, pokud je aktivní kontakt čerpadla stanice.

M

Tento kontakt přivede napětí 230 V na vstup vnitřní jednotky a brání
ohřevu horké užitkové vody tepelným čerpadlem nebo přídavným
topením během solárního ohřevu.
Příklady zapojení viz následující nákresy.
Příklad 1

6

7
5

1

4

L

N

R1 N

8
2
3
1

Solární panely (běžná dodávka)

2

Stanice solárního čerpadla (běžná dodávka)

3

Solární souprava

4

Snímač teploty horké užitkové vody v místě solárního čerpadla
(běžná dodávka)

5

Snímač teploty horké užitkové vody ve vnitřní jednotce

6

Snímač teploty solárního panelu (běžná dodávka)

7

2cestný magnetický ventil (jen pro Velkou Británii)
Povinné vybavení k dodržení ustanovení předpisu G3 o stavbách
(Velká Británie). Viz sada EKUHW*.

8

Zpětný ventil (musí být namontován do stanice solárního čerpadla
nebo do instalovaného potrubí)

YC Y1 Y2 Y3 Y4
P
Solar pump station

Indoor PCB: A4P

230 V
Elektrická instalace
Stanice solárního čerpadla
Řídicí karta PCB vnitřní jednotky: A4P

Příklad 2

Systém topení.
Viz instalační návod vnitřní jednotky.

Solární panely (1) pohlcují teplo slunce. Pokud teplota roztoku
glykolu v solárním panelu překročí teplotu vody v nádrži na horkou
užitkovou vodu, stanice solárního čerpadla (2) a čerpadlo solární
soupravy (3) se uvedou do chodu a přenášejí teplo do tepelného
výměníku nádrže na horkou užitkovou vodu, pokud není nastavena
vyšší priorita tepelného čerpadla. Viz "Návod k obsluze" na straně 11
(část: Konfigurace systému).

L

N

N

R1

YC Y1 Y2 Y3 Y4

P
Solar pump station

Indoor PCB: A4P

230 V
Elektrická instalace
Stanice solárního čerpadla
Řídicí karta PCB vnitřní jednotky: A4P

Jestliže stanice čerpadla je vybavena čerpadlem s regulací
otáček, tuto funkci deaktivujte, aby byl vždy zajištěn přívod
230 V k řídicí kartě PCB vnitřní jednotky.
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Nastavení
■

Maximální teplota solárních panelů

POZNÁMKA

Jestliže teplota solárních panelů vzroste nad tuto hodnotu,
stanice solárního čerpadla se vypne nebo neobnoví činnost
čerpadla.
Tento prvek je nastaven na pevnou hodnotu rovnou nebo
menší než 110°C, nebo je možné nastavit tuto hodnotu rovnou
nebo menší než 110°C.
Nastavení tohoto prvku na vyšší hodnotu může
způsobit výpadek čerpadla ve stanici solárního
čerpadla.

Maximální teplota, kterou lze nastavit ovladačem
stanice solárního čerpadla, se snímá snímačem
teploty horké užitkové vody u stanice solárního
čerpadla. Ten je umístěn v dolním držáku termistoru
nádrže s horkou užitkovou vodou.

Viz také dobře viditelný výstražný štítek, který byl přetržen
během vybalování instalačního návodu.
Omezení maximální teploty solárních panelů na 110°C však
může ovlivnit účinnost solárního panelu.
Na druhou stranu však platí:
■ protože je z hlediska spolehlivosti solárního čerpadla
důležité, aby teplota vody, která se vrací do tohoto solárního
čerpadla, nepřesahovala 110°C

Viz také "Návod k obsluze" na straně 11 (část:
Konfigurace systému).
■

■ a pokud lze u vody vracející se do solárního čerpadla zaručit
dodržení limitu teploty 110°C jinými způsoby než omezením
'maximální teploty solárního panelu';
pak hodnota 'Maximální teplota solárního panelu' může být
nastavena vyšší.
Obraťte se na svého místního prodejce solárních panelů.
■

ON/OFF/AUTO
Jestliže je stanice solárního čerpadla vybavena funkcí ON/OFF/
AUTO, přepněte ji do režimu AUTO. To znamená, že čerpadlo
se automaticky zapne, jakmile teplota solárního panelu
dostatečně vzroste nad teplotu v nádrži horké užitkové vody, a
automaticky se vypne, pokud rozdíl mezi teplotou solárního
panelu a teplotu v nádrži horké užitkové vody bude příliš nízký.

■

Maximální teplota nádrže
Jestliže bude dosaženo maximální teploty nádrže s horkou
užitkovou vodou, stanice solárního čerpadla přestane vodu
čerpat.
■ U nádrže na horkou užitkovou vodu EKHWS
Tuto hodnotu nenastavujte vyšší než 80°C, aby nedocházelo
k přehřívání nádrže s horkou užitkovou vodou ani k aktivaci
tepelné ochrany přídavného topení v nádrži s horkou
užitkovou vodou.

Nastavená teploty nádrže s horkou užitkovou vodou
lze měnit také pomocí ovladače vnitřní jednotky. Viz
návod k obsluze vnitřní jednotky. Tato teplota se snímá
snímačem teploty horké užitkové vody u vnitřní
jednotky. Ten je umístěn v horním držáku termistoru
nádrže s horkou užitkovou vodou. Z důvodu vyšších
úspor energie se doporučuje nastavit tuto teplotu co
nejnižší, aniž by to ohrozilo potřebné dodávky horké
vody.
Toto nastavení by mělo být nižší než nastavení
maximální teploty v nádrži na ovladači stanice
solárního čerpadla.

Minimální rozdíl teplot mezi nádrží s horkou užitkovou vodou a
solárním panelem před spuštěním čerpadla
Minimální rozdíl teplot bude nastaven na hodnotu rovnou nebo
vyšší než 10°C.

■

Nastavení na ochranu před zamrznutím
Některé stanice solárních čerpadel jsou vybaveny funkcí proti
zamrzání. Jestliže teplota solárního panelu příliš klesne, tyto
stanice solárních čerpadel čerpají solární kapalinu tak, aby
odebírala teplo z nádrže a zamezila zamrznutí solární kapaliny.
Tuto funkci vypněte.
Koncentrace glykolu v solárním panelu by měla být
dostatečně vysoká, aby glykol nikdy nezamrzal.

Připojení hydraulických systémů
Zkontrolujte, zda je stanice solárního čerpadla vybavena zpětnými
ventily, které brání efektu samotížné cirkulace (pronikání horké vody
do chladných míst). Jestliže stanice solárního čerpadla není
vybavena hydraulickými spoji, namontujte je do instalovaného
potrubí podle popisu v části "Obecné nastavení systému" na
straně 2.

■ U nádrže na horkou užitkovou vodu EKHWSU
Tuto hodnotu nenastavujte vyšší než 70°C. Omezení na
70°C odpovídá předpisu o stavbách platnému ve Velké
Británii, který stanoví, že termostaty v nádržích s horkou
užitkovou vodou musí plnit také funkci ochrany před
přehřátím.
■ U nádrže na horkou užitkovou vodu EKHWE
Tuto hodnotu nenastavujte vyšší než 75°C.
Některé stanice solárních čerpadel nabízejí možnost ukládat
teplo do nádrže s horkou užitkovou vodou i v případě, že již bylo
dosaženo maximální teploty nádrže s horkou užitkovou vodou.
Účelem je snížit teplotu solárních panelů cirkulací kapaliny
přenášející teplo a přenést teplo ze solárních panelů do nádrže
s horkou užitkovou vodou.
Je-li tato funkce možná, vypněte ji (OFF), aby nedocházelo
k výpadkům činnosti nádrže z důvodu přehřívání.
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Příslušenství

Přehled solární soupravy

Příslušenství dodávané se solární soupravou

Hlavní součásti

1

2
1x

3
1x

7x

4
5
6
1x
5x 2x

8

7
1x

9
1x

1x

7a 7b

9

10
2x

9

5

Množství

3

1

Potřebné příslušenství k instalaci solární
soupravy s jednotlivými typy nádrží na
horkou užitkovou vodu

EKHWS

EKHWSU

2

EKHWE
4

150 200 300 150 200 300 150 200 300

Patice termistoru 1/2"
zástrčka BSP (vnitřní
průměr 6,1)

1

1

1

1

1

1

1

—

—

—

Spojovací potrubí 3/4"
zástrčka BSP x 3/4"
zástrčka BSP

1

1

1

1

—

—

—

1

1

1

3

Těsnění

7

6

7

7

7

6

6

6

7

7

4

Adaptér 3/4" zásuvka
BSP x 3/4" zástrčka
BSP

1

—

1

1

—

—

—

—

1

1

Adaptér 3/4" zástrčka
BSP x 3/4" zástrčka
BSP

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

6

PG spojka a matice

2

2

2

2

2

2

2

—

—

—

1

Solární souprava – oběhové čerpadlo

7
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Tepelný výměník

8

EKRP1HB Adresní
karta solárního/
dálkového alarmu

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sestava K7M
solárního stykače

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

5

9

10 Upevňovací šroub
stykače

10
1
6
10
8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

Připojení přívodu ze stanice solárního čerpadla

4

Připojení zpětného toku do stanice solárního čerpadla

5

Připojení přívodu z vnitřní jednotky

6

Připojení zpětného toku do vnitřní jednotky

7a

Připojení zpětného toku do tepelného výměníku nádrže s horkou
užitkovou vodou o objemu 200/300 l

7b

Připojení zpětného toku do tepelného výměníku nádrže s horkou
užitkovou vodou o objemu 150 l

8

Připojení přívodu z tepelného výměníku nádrže na horkou
užitkovou vodu

9

Skříň EPP

10

Zpětné ventily

Bezpečnostní funkce
Tepelné odpojení
Solární souprava je elektricky spojena s tepelnou odpojovací pojistkou nádrže s horkou užitkovou vodou. (Viz "Elektrická instalace" na
straně 7).
Jestliže tepelná odpojovací pojistka nádrže s horkou užitkovou vodou
zareaguje, napájení čerpadla solární soupravy se přeruší, takže se
solární teplo přestane přenášet do nádrže s horkou užitkovou vodou.
Termostaty nádrže horké užitkové vody (jen ve Velké Británii)
Jestliže teplota nádrže na horkou užitkovou vodu příliš stoupne,
termostaty zastaví čerpadlo solární čerpací stanice (73°C) a uzavře
se 2cestný elektromagnetický ventil (79°C).
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Instalace solární soupravy

Pokyny k instalaci

Volba místa instalace
■

Solární souprava musí být instalována ve vnitřních prostorách,
které nejsou ohroženy mrazem, a přímo připojena k nádrži na
horkou užitkovou vodu.

■

Při instalaci zajistěte odpovídající místo na servis, jak je
uvedeno v obrázku dole.

■

Prostor kolem jednotky musí umožnit dostatečnou cirkulaci
vzduchu.

■

Je třeba zajistit, aby v případě netěsnosti nemohla unikající
voda způsobit žádné škody ani nebezpečné situace.

■

Jednotku neinstalujte ani neprovozujte v místech s následujícími
vlastnostmi:
- Místa s výskytem korozívních plynů: měděná potrubí a
pájená místa by mohla zkorodovat.
- Místa s přítomností těkavých hořlavých plynů (například
ředidla nebo benzín).
- V místech instalace strojů generujících elektromagnetické
vlny: řídicí systém zařízení by mohl selhat.
- Místa, na nichž má vzduch vysoký obsah soli (například
v blízkosti oceánu) a v oblastech s velkým kolísáním napětí
(například v továrnách). To platí také o vozidlech nebo
lodích.

■

Zajistěte dobrou izolaci veškerého potrubí k solární soupravě.

■

Zajistěte dostatečnou oporu veškerého potrubí k solární
soupravě, aby potrubí nepůsobilo na solární soupravu žádnou
silou.

■

Potrubí přicházející k solární soupravě zvenčí musí procházet
stěnou pod odpovídajícím úhlem a otvor ve stěně musí být poté
dobře utěsněn, aby do místnosti nemohla pronikat voda.

1
2
3
■

POZNÁMKA

Při instalaci solární soupravy k nádrži na horkou
užitkovou vodu EKHWSU150* (jen Velká Británie) se
solární souprava nevejde do těsné blízkosti nádrže.

Stěna

2

Těsnicí materiál

3

Potrubí pod úhlem

Během instalace musí být potrubí chráněno před nečistotami.
Nečistoty v potrubí mohou ucpat tepelný výměník nebo solární
panel a snížit jejich výkon.

Instalace solární soupravy
■

Při dodávce je třeba balení zkontrolovat a eventuální poškození
ihned ohlásit reklamačnímu pracovníkovi dopravce.

■

Zkontrolujte, zda je k jednotce přiloženo veškeré příslušenství.
Viz "Příslušenství dodávané se solární soupravou" na straně 4.

■

Jednotku v původním balení dopravte ke konečnému místu
instalace, aby nedošlo k poškození jednotky při dopravě.

Prostor na instalaci a servis
Rozměry servisního prostoru dole se vztahují pouze k požadavkům
instalace solární soupravy.
Rozměry servisních prostor u nádrže na horkou užitkovou vodu viz
instalační návod nádrže na horkou užitkovou vody.

1

Postup
Viz náčrty k instalaci. Čísla na náčrtech odpovídají krokům
popsaným dále.
Obrázek 1

Obrázek 2

EKHW*150*

EKHWSU150*

Obrázek 3

EKHWSU200*

EKHW*200*

EKHWSU300*

EKHW*300*
A

1

Nádrž na horkou užitkovou vodu umístěte do vhodné polohy tak,
aby bylo možné instalovat solární soupravu. Proto se
doporučuje nejdříve si přečíst celý postup instalace. Viz postupy
při instalaci popsané v instalačním návodu nádrže na horkou
užitkovou vodu.

2

Fitink patice termistoru

B

■ EKHWS(U)
Patici termistoru umístěte do otvoru na termistor pro snímač
teploty horké užitkové vody u stanice solárního čerpadla. (Viz
odstavec "Příslušenství dodávané se solární soupravou" na
straně 4, část 1).
■ EKHWE

15°

1

2

971

3

4

A

B

EKHWS150*
EKHWS200*
EKHWS300*
EKHWSU200*
EKHWSU300*

980

400

EKHWSU150*

1010

A

B

EKHWE150*
EKHWET150*
EKHWE200*

945

400

EKHWE300*

1060

400

430

EKSOLHWAV1

Solární souprava pro systém tepelných čerpadel vzduch – voda
4PW41598-2B

Instalační návod/Návod k obsluze

5

3

Podle objemu nádrže viz odpovídající dílčí krok. Ve Velké
Británii viz část 3.3.

11

Namontujte kryt EPP na pravou stranu pláště EPP.

12

Namontujte pravou stranu pláště EPP na solární soupravu.

■ EKHW*200/300*:

Postupujte pečlivě tak, aby kabel čerpadla vedl otvory ve dně
pláště EPP.

3.1 Adaptér 3/4" zásuvka BSP x 3/4" zástrčka BSP zapojte do
připojení přítoku nádrže na horkou užitkovou vodu. Viz
"Příslušenství dodávané se solární soupravou" na straně 4,
část 4.
3.2 Spojovací trubici 3/4" zástrčka BSP x 3/4" zástrčka BSP
s těsněním zapojte do připojení přítoku nádrže na horkou
užitkovou vodu. Viz "Příslušenství dodávané se solární
soupravou" na straně 4, část 2 a 3.

■ EKHW*150*: Spojovací trubici 3/4" zástrčka BSP x 3/4"
zástrčka BSP zapojte do připojení přítoku nádrže na horkou
užitkovou vodu. Viz "Příslušenství dodávané se solární
soupravou" na straně 4, část 2.
■ EKHWSU*
3.3 Adaptér 3/4" zástrčka BSP x 3/4" zástrčka BSP (x2) zapojte
elektromagnetického 2cestného ventilu dodávaného se
soupravou EKUHW* jako příslušenství. Viz "Příslušenství
dodávané se solární soupravou" na straně 4, část 5.
3.4 2cestný elektromagnetický ventil zapojte do připojení
přítoku nádrže na horkou užitkovou vodu.
Ventil musí být namontován tak, aby hlava ventilu byla nad
vodorovnou úrovní potrubí. Důvodem je, aby v případě
vysoce nepravděpodobné netěsnosti byla vyloučena
bezpečnostní rizika.
Tento ventil musí být namontovaný tak, aby hlava ventilu
ukazovala k přední části nádrže na horkou užitkovou vodu s
přívodem kabelu zdola. Zkontrolujte směr proudění podle
šipky na tělese elektromagnetického ventilu. Při spojování
a utahování spojů nezachyťte hlavu ventilu.

4

Zajistěte, aby se kabel čerpadla nemohl na vývodu
dostat do kontaktu s potrubím pod čerpadlem.
13

K upevnění plíště EPP použijte šrouby a podložky (x2). Šrouby
utáhněte.
Nepřepínejte vstupní a výstupní připojení.

Podrobnosti o připojení vodních okruhů a motorem ovládaného
3cestného ventilu viz kapitola "Příklady typického použití" uvedená
v instalačním návodu dodávaném s vnitřní jednotkou.
POZNÁMKA

Při instalaci odpovídajících spojení mezi vnitřní
jednotkou a solární soupravou je důležité správně
nainstalovat 3cestný ventil.

Zajistěte, aby vodní potrubí připojená k solární jednotce
vycházející ze solárního panelu a vnitřní jednotky byla
dostatečně podepřena a nepůsobila na solární jednotku
žádnou silou.

Plnění vody
Voda se doplňuje u vnitřní jednotky a u nádrže (viz instalační návody
vnitřní jednotky a nádrže horké užitkové vody).
Obvod solárního panelu naplňte roztokem glykolu.
Respektujte návod poskytnutý dodavatelem solárního
panelu. Vždy používejte nejedovatý glykol.

Pouze pro EKHW*150*:
4.1 Vyšroubujte zástrčku 3/4" na připojení zpětného toku
tepelného výměníku nádrže s horkou užitkovou vodou o
objemu 150 l. Těsnění si ponechte.
4.2 Zátku 3/4" + těsnění namontujte do připojení zpětného toku
tepelného výměníku nádrže s horkou užitkovou vodou o
objemu 200/300 l.

5

Adaptér 3/4" zástrčka BSP x 3/4" zástrčka BSP namontujte do
připojení zpětného toku tepelného výměníku nádrže na horkou
užitkovou vodu. Viz "Příslušenství dodávané se solární
soupravou" na straně 4, část 5.
Pro EKHWSU150* (jen Velká Británie): Trubici 3/4" zástrčka
BSP x 3/4" zástrčka BSP namontujte k připojení zpětného toku
tepelného výměníku nádrže na horkou užitkovou vodu (běžná
dodávka, L = 50 mm).

6

Namontujte solární soupravu a těsnění (x2) na připojení přítoku
tepelného výměníku a připojení zpětného toku tepelného
výměníku nádrže na horkou užitkovou vodu. Utahovací moment
5 N•m. Viz "Příslušenství dodávané se solární soupravou" na
straně 4, část 3.

7

Adaptéry 3/4" zástrčka BSP x 3/4" zástrčka BSP (x4)
namontujte k instalovanému potrubí:
■ Připojení přívodu z vnitřní jednotky AD.
■ Připojení
zpětného
AD.

toku

do

vnitřní

jednotky

■ Připojení přívodu ze stanice solárního čerpadla.
■ Připojení zpětného toku do stanice solárního čerpadla.
Viz "Příslušenství dodávané se solární soupravou" na straně 4,
část 5.
8

Solární soupravu a těsnění (x4) namontujte k instalovanému
potrubí. Utahovací moment 5 N•m. Viz "Příslušenství dodávané
se solární soupravou" na straně 4, část 3.

9

Pro EKHWSU* (jen Velká Británie): Vyřízněte část EPP
materiálu z krytu EPP.

10

Namontujte levou stranu pláště EPP na solární soupravu.
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Instalace EKRP1HB do vnitřní jednotky

Elektrická instalace

Řídicí kartu PCB dodávanou se solární soupravou nainstalujte do
vnitřní jednotky.
Před realizací jakéhokoliv připojení vypněte hlavní
vypínač napájení.

■

Veškeré součásti elektrické instalace musí instalovat
koncesovaný elektrikář a instalace musí odpovídat
příslušným evropským a národním předpisům.
Elektrická instalace musí být provedena v souladu se
schématem zapojení a dále uvedenými informacemi a
pokyny.

1

Otevřete krabici EKRP1HB.
3

2

1

3 2

■

Viz "Příslušenství dodávané se solární soupravou" na straně 4,
část 8.

1

■

Přehled
Obrázek dole poskytuje představu o potřebném vedení mezi jednotlivými částmi systému. Viz také schéma zapojení, instalační návod
vnitřní jednotky a nádrže na horkou užitkovou vodu.

T
2 C D

B

4

E

4

5
M

F

6
M

12

1

3

G

H
I

13 7 14

M

M

A...I

10

Zabalená řídicí karta PCB (adresní karta solárního/dálkového
alarmu)

2

Instalační návod

3

Vak s příslušenstvím

4

Krabice EKRP1HB

2

Vyjměte řídicí kartu PCB a vybalte ji.

3

Otevřete vak s příslušenstvím a vyjměte konektor označený
X1A.

4

Tento konektor připojte k řídicí kartě PCB EKRP1HB (ke
konektoru X1A/CN1).

A 9 11 8 L 15
J

1

K

Viz instalační návod vnitřní jednotky

X2A/CN2

J

Solární panel

K

Stanice solárního čerpadla

L

Solární souprava

M

Jen pro EKHWSU: elektromagnetický 2cestný ventil

Položka

Popis

1 ... 9

Viz instalační návod vnitřní jednotky

10

Kabel snímače solárního
panelu
(Běžná dodávka spolu se
stanicí solárního čerpadla)

2

11

Snímač teploty horké
užitkové vody stanice
solárního čerpadla
(běžná dodávka)

2

—

12

Kabel provozního signálu
ze stanice solárního
čerpadla k vnitřní jednotce
(běžná dodávka)

2

1A

13

Napájecí kabel z vnitřní
jednotky k nádrži
(běžná dodávka)

EKHWS

2(a)

1A

EKHWE

2(a)

EKHWSU

4(a)

X1A/CN1

Potřebný počet vodičů

Maximální
provozní
proud

YC

Y1

Y2

Y3

Y4

—

14

Napájecí kabel ze solární
soupravy do nádrže

2 + GND

1A

15

Pouze EKHWSU.
Napájecí kabel z elektromagnetického 2cestného
ventilu do nádrže

2 + GND

1A

5

Plastové podpěry z vaku s příslušenstvím namontujte na zadní
desku rozváděcí skříňky EKHB.

6

Řídicí kartu PCB EKRP1HB namontujte na plastové podpěry.

(a) Minimální průřez kabelu: 0,75 mm2
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7

Namontujte řídicí kabel (z vaku s příslušenstvím) mezi A1P:
X33A (hlavní řídicí karta PCB) a A4P: X2A/CN2 (řídicí karta
PCB EKRP1HB).

Instalace sestavy solárního stykače K7M do vnitřní
jednotky
Viz "Příslušenství dodávané se solární soupravou" na straně 4,
část 9.
1

Sestavu solárního stykače K7M upevněte nad štítek K7M ve
vnitřní jednotce. Použijte 2 přiložené upevňovací šrouby
stykače. Viz "Příslušenství dodávané se solární soupravou" na
straně 4, část 10.

OPTION EKHW*

OPTION EKHW*
OPTION EKHW*

OPTION EKHW*

X2A/CN2

OPTION EKHW*

X2A/CN2

1

2

3
thermostat

4

4a

5

6

7

2-way valve

8

9

3-way valve

10

11
12
thermal
fuse

13

14

15

15a

16

17

Q2L

18

19

20
21
SOLAR PUMP

OPTIONAL

X2M

OPTION EKHW*

OPTION EKHW*

1

2

3
thermostat

4

4a

5

6

7

2-way valve

8

9

3-way valve

10

11
12
thermal
fuse

13

14

15

15a

16

17

Q2L

18

19

20
21
SOLAR PUMP

OPTIONAL

X2M

OPTION EKHW*
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2

Konektor K7M připojte ke konektoru X14A na řídicí kartě PCB
A1P.

3

Vedení K7M označené X2M/19 upevněte ke svorkovnici X2M
v horní poloze svorky 19.

4

Vodič K7M označený X2M/21 umístěte nejdříve pod svorkovnici
X2M a poté tento vodič upevněte ke svorkovnici X2m do dolní
polohy svorky 21 (na stranu elektrické instalace svorkovnice
X2M).
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Připojení snímačů teploty
1

2

Příklad 2

Namontujte snímač teploty solárního panelu, který náleží ke
stanici solárního čerpadla, do solárního panelu podle pokynů
dodavatele stanice solárního čerpadla a solárního panelu.

L

N

N

R1

Montáž snímače teploty nádrže na horkou užitkovou vodu pro
stanici solárního čerpadla
■ EKHWS(U)
Namontujte snímač teploty horké užitkové vody, který patří
ke stanici solárního čerpadla, do dolního držáku snímače
nádrže s horkou užitkovou vodou.
Snímač zasuňte co nejhlouběji do držáku a použijte tepelné
lepidlo.

YC Y1 Y2 Y3 Y4

P
Solar pump station

■ EKHWE

Indoor PCB: A4P

230 V
1

Elektrická instalace
Stanice solárního čerpadla
Řídicí karta PCB vnitřní jednotky: A4P

2

Jestliže stanice čerpadla je vybavena čerpadlem
s regulací otáček, tuto funkci deaktivujte, aby byl vždy
zajištěn přívod 230 V k řídicí kartě PCB vnitřní
jednotky.

3

4

Zajistěte následující podmínky:
■
■

POZNÁMKA

■

Snímač teploty horké užitkové vody, který
patří ke vnitřní jednotce, je namontován do
horního držáku snímače nádrže s horkou
užitkovou vodou.

■

Vzdálenost mezi kabely termistorů a
napájecím kabelem musí být vždy nejméně
5 cm tak, aby na kabelech termistorů
nedocházelo
k
elektromagnetické
interferenci.

(pomocný) kontakt se uzavírá, pokud čerpadlo ve
stanici solárního čerpadla je v provozu;
(pomocný) kontakt se otevírá, pokud čerpadlo ve
stanici solárního čerpadla se zastaví;

■

uzavřené kontakty přivádějí napětí 230 V k přívodu
vnitřní jednotky;

■

kabel ze stanice solárního čerpadla k vnitřní jednotce
je chráněn pojistkou ve stanici solárního čerpadla
nebo běžně dodávanou pojistkou.

Připojení napájecího kabelu vnitřní jednotky k nádrži
s horkou užitkovou vodou
Připojte svorky vnitřní jednotky k nádrži s horkou užitkovou vodou

Připojení stanice solárního čerpadla k vnitřní jednotce

Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků.
Uvolní se tak případné napětí kabelů.

Svorky vnitřní jednotky zapojte podle následujících obrázků
k (pomocnému) kontaktu stanice solárního čerpadla.

Připojení napájecího kabelu ze solární soupravy k nádrži
s horkou užitkovou vodou

Příklad 1

Viz nálepka se schématem
zapojení v rozvodné skříňce
nádrže na horkou užitkovou
vodu.

L

N

R1 N

YC Y1 Y2 Y3 Y4
P
Solar pump station

Indoor PCB: A4P

230 V
Elektrická instalace
Stanice solárního čerpadla
Řídicí karta PCB vnitřní jednotky: A4P

■

EKHWS(U)
Vyhledejte svorkovnici X8M v rozvodné skříňce nádrže na
horkou užitkovou vodu a proveďte potřebná zapojení:
■ od svorky X2M vnitřní jednotky ke svorkovnici X8M;
■ od čerpadla stanice solárního čerpadla ke svorkovnici X8M.
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■

EKHWE

Zahájení provozu

Vyhledejte svorkovnici X10M v rozvodné skříňce nádrže na
horkou užitkovou vodu a proveďte potřebná zapojení:

Kontrola systému před prvním spuštěním

■ od svorky X2M vnitřní jednotky ke svorkovnici X10M;
■ od čerpadla stanice solárního čerpadla ke svorkovnici X10M.
■

Vždy zajistěte správné připojení zemnicího vodiče.

■

EKHWS(U)
EKHWS
2x

14
2x

Nádrž horké užitkové vody je naplněná vodou. Viz instalační
návod nádrže horké užitkové vody.

■

Obvod AD připojený k solární soupravě, je
naplněn vodou. Viz instalační návod vnitřní jednotky.

■

Obvod solárního kolektoru je naplněn glykolem. Viz instalační
návod solárního obvodu.

■

Solární soupravu řádně upevněte k nádrži na horkou užitkovou
vodu a zajistěte, aby odpovídající těsnost systému.

■

Elektrická instalace a uzemnění
Čerpadlo solární soupravy musí být připojeno k nádrži na
horkou užitkovou podle schématu zapojení a zemnicí vodiče
čerpadla musí být správně připojeny. Zemnicí svorky musí být
utažené.

■

Pomocný kontakt stanice solárního čerpadla musí být připojen
k vnitřní jednotce a uzavřený kontakt musí přivádět napětí 230 V
ke vstupu vnitřní jednotky.

■

Napájecí kabel vnitřní jednotky musí být připojen k nádrži
s horkou užitkovou vodou.

■

Montáž snímačů
Snímač teploty solárního panelu a snímač teploty horké
užitkové vody, které náleží ke stanici solárního čerpadla, musí
být řádně namontovány.

■

Ověřte si, zda u stanice solárního čerpadla byla provedena
následující nastavení:

14
2x

EKSOLHW

1x
2x

EKUHW2WB

Správnou montáží PG vsuvky a PG matice (namontovány na nádrži na horkou užitkovou vodu) zajistěte,
aby na kabely nepůsobily vnější síly.
Viz "Příslušenství dodávané se solární soupravou" na
straně 4, část 6. Polohy, kam musí být v nádrži
s horkou užitkovou vodou přišroubovány vsuvky PG a
matice PG, jsou označeny na obrázcích 1, 2 a 3 jako
akce 14.
■

■

EKSOLHW

EKHWSU
3x
2x

Kromě kontroly před počátečním spuštěním vnitřní jednotky (viz
instalační návod vnitřní jednotky) je před zapnutím jističe nutné
zkontrolovat na instalaci solární soupravy následující body:

EKHWE

■ Maximální teplota solárních panelů: ≤110°C
■
-

Maximální teplota nádrže:
U nádrže na horkou užitkovou vodu EKHWS: 80°C
U nádrže na horkou užitkovou vodu EKHWSU: 70°C
U nádrže na horkou užitkovou vodu EKHWE: 75°C

■ Minimální rozdíl teplot mezi nádrží s horkou užitkovou vodou
a solárním panelem před spuštěním čerpadla: ≥10°C
■

Zkontrolujte, zda je ve stanici solárního čerpadla instalován
zpětný ventil nebo zda je instalován ve spojovacím potrubí ze
stanice solárního čerpadla k solární soupravě. Viz také obecné
nastavení systému (na straně 2).
Pokud by tento ventil chyběl, vznikaly by tepelné
ztráty a deska tepelného výměníku by mohla
zamrznout.

Kontrolní seznam ke správné funkci
K zajištění správné funkce je třeba zkontrolovat následující položky:

EKHB

EKSOLHW

■

Jestliže teplota solárního panelu překročí o 10°C teplotu horké
užitkové vody, spustí se čerpadlo stanice solárního čerpadla a
solární souprava.(1)

■

Jestliže teplota solárního panelu klesne pod teplotu v nádrži
horké užitkové vody, čerpadlo stanice solárního čerpadla a
solární souprava se vypnou.

(1) Jestliže režim ohřevu užitkové vody není aktivní, parametr priority solárního
systému = 1 a tepelné čerpadlo v daném okamžiku vyhřívá nádrž s užitkovou
vodou.
Podrobnější informace viz "Konfigurace systému" na straně 11.
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Návod k obsluze
Konfigurace systému
Aby bylo možné zaručit maximální úspory energie v kombinaci
s maximálním pohodlím, je důležité konfigurovat systém správně.
Z tohoto důvodu se důrazně doporučuje provést následující postupy:

Použití plánovacích časovačů
■

Zkontrolujte orientaci solárního panelu a zjistěte, v kolik hodin se
přes den očekává intenzivní sluneční záření na panel a kdy se
očekává slabé záření. Například solární panel orientovaný na
východ bude přijímat intenzivní sluneční záření během rána a
slabou intenzitu během odpoledne.

■

Zkontrolujte obvyklý profil špičkového odběru horké užitkové
vody v domácnosti. Například sprchování ráno od 7 do 9 hodin a
znovu večer od 17 hodin.

■

Nastavte plánovací časovač ohřevu užitkové vody a přídavného
topení tak, aby v době před intenzivním zářením dopadajícím na
solární panel byl ohřev nádrže s užitkovou vodou z vnitřní
jednotky malý.
Naopak aktivujte ohřev užitkové vody nebo přídavné topení
zhruba 1 hodinu před dobou, kdy očekáváte velkou spotřebu
horké užitkové vody, nebo v noci. Díky tomu vnitřní jednotka
nebo přídavné topení ohřejí nádrž s užitkovou vodou a zaručí
dostatek užitkové vody v případě, že slunce nesvítí.

EKSOLHWAV1
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Příklad
Charakteristický profil spotřeby horké užitkové vody je od 7 hod. do 9 hod. ráno a od 17 hod. do 23 hod. večer.
Protože solární panel je orientován na jihovýchod, intenzivní záření bude na solární panel dopadat od 8 do 18 hodin.
Profil spotřeby horké
užitkové vody

Očekává se
Neočekává se

Sluneční záření na
solární panel

Silné
Slabé

Doporučené nastavení plánovacích časovačů
Ohřev užitkové vody/
přídavné topení

Aktivovat
Deaktivovat
Hodin

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Jestliže nádrž s horkou užitkovou vodou nebyla přes den dostatečně
zahřátá sluncem nebo jestliže se večer spotřebovalo velké množství
teplé vody, nádrž S horkou užitkovou vodou musí být přes noc
zahřátá vnitřní jednotkou tak, aby byla ráno horká užitková voda
připravena ke spotřebě. Proto je ve výše uvedeném příkladu ohřev
užitkové vody přes noc aktivní do okamžiku, kdy se přepokládá
spotřeba teplé vody.

S výše uvedeným nastavením bude ohřev vody tepelným čerpadlem/
přídavným topením omezen na nezbytné minimum a maximálně
bude v nádrži s horkou užitkovou vodou využíván solární ohřev.

Ráno se ohřev užitkové vody/přídavné topení vypne. Díky tomu se
nádrž s horkou užitkovou vodou neohřívá opakovaně po spotřebě ani
během spotřeby teplé vody a slunce dostane možnost znovu ohřát
vodu co nejvíce.

Ve výchozím stavu má vytápění nádrže tepelným čerpadlem
přednost před vyhříváním sluncem.

Protože spotřeba horké užitkové vody se znovu
17 hod. dále, ohřev užitkové vody nebo přídavné
zapnou 1 hodinu předem, tzn. od 16 hodin. Tím
v případě nedostatku slunce přes den bude v 17
maximální kapacity teplé vody.
POZNÁMKA

předpokládá od
topení se znovu
je zaručeno, že
hodin dosaženo

Nastavení plánovacích časovačů viz návod k obsluze
vnitřní jednotky.

Nastavení teploty nádrže na horkou užitkovou vodu
Nádrž na horkou užitkovou vody je vybavena 2 teplotními snímači.
Horní snímač teploty je termostatickým snímačem vnitřní jednotky.
Tuto teplotu lze nastavit na vnitřní jednotce (viz návod k obsluze
vnitřní jednotky). Tuto teplotu se doporučuje nastavit co nejnižší.
Začněte s nízkou teplotou – například 48°C. Jestliže s touto teplotou
musíte během běžného profilu spotřeby teplé vody čelit jejímu
nedostatku, postupně zvyšujte teplotu, až najdete teplotu teplé vody,
která pokrývá vaši denní spotřebu.
POZNÁMKA

Viz návod k obsluze vnitřní jednotky, část týkající se
změny nastavení teploty nádrže horké užitkové vody.

Dolní snímač teploty je termostatický snímač stanice solárního
čerpadla. Tuto teplotu lze nastavit na stanici solárního čerpadla. Tuto
teplotu nastavte co možná nejvyšší, ne však vyšší než teploty
uvedené v popisu funkce instalované nádrže na horkou užitkovou
vodu, protože by jinak mohla zareagovat tepelná ochrana
instalovaná v nádrži.
- U nádrže na horkou užitkovou vodu EKHWS: 80°C
- U nádrže na horkou užitkovou vodu EKHWSU: 70°C
- U nádrže na horkou užitkovou vodu EKHWE: 75°C
POZNÁMKA

Současný ohřev vody sluncem a vytápěním tepelným čerpadlem
není možný.

To znamená, že kdykoliv vznikne požadavek termostatu horké
užitkové vody a vyhřívání užitkové vody je zapnuté (plánovacím
časovačem nebo tlačítkem zapnutí/vypnutí (ON/OFF) ohřevu
užitkové vody, viz návod k provozu vnitřní jednotky), ohřev zajistí
tepelné čerpadlo. Je-li solární ohřev v činnosti, solární ohřev se
vypne.
Účelem je zabránit nedostatku horké užitkové vody v případě, že
sluneční záření bude velmi slabé, nebo pokud solární záření vzroste
jen krátce před očekávanou spotřebou horké užitkové vody
(například v oblačných dnech).
Toto výchozí nastavení lze změnit, takže kdykoliv bude k dispozici
sluneční teplo, ohřev užitkové vody tepelným čerpadlem se přeruší
(jestliže byl v provozu) a ohřev převezme slunce.
Toto nastavení lze změnit nastavením provozního parametru [C-00]
na 0. Viz instalační návod vnitřní jednotky, odstavec "Provozní
nastavení", kde najdete způsob přístupu a parametry ke změně pole.
Parametr [C-00] nastavený na 0 znamená prioritu slunce, parametr
[C-01] nastavený na 1 znamená prioritu tepelného čerpadla.
POZNÁMKA

Uvědomte si, že nastavení tohoto parametru na 0
může způsobit nedostatek teplé vody během potřeby
horké užitkové vody ve dnes s nízkou intenzitou
slunečního záření.
Jestliže si nejste jisti, že bude k dispozici dostatek
horké vody, zkontrolujte teplotu horké užitkové vody na
ovladači (viz návod k obsluze vnitřní jednotky), a je-li
teplota příliš nízká, stiskněte tlačítko "Přídavný ohřev
užitkové vody". Tím se ihned spustí ohřev užitkové
vody tepelným čerpadlem.

V případě optimální efektivity solárního zařízení a při
optimálním provozu systému se doporučuje nastavit
teplotu horké užitkové vody na ovladači vnitřní
jednotky nižší, než je nastavení teploty na ovladači
solární čerpací stanice.

Instalační návod/Návod k obsluze
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POZNÁMKA

Přídavné topení v nádrži s horkou užitkovou vodou
může pracovat nezávisle na solárním ohřevu nebo
ohřevu užitkové vody tepelným čerpadlem.
Podrobný postup při rozhodování o ohřevu užitkové
vody solární soupravou, tepelným čerpadlem nebo
přídavným topením viz přílohy "Postup rozhodování o
ohřevu užitkové vody tepelným čerpadlem nebo
solární soupravou" na straně 15 a "Postup
rozhodování o ohřevu užitkové vody přídavným
topením" na straně 16.

Odstraňování problémů a servis
Tato část poskytuje užitečné informace pro diagnostiku a nápravu
určitých problémů a chyb, jež se mohou vyskytnout u jednotky.

Příznak 2: Intenzita slunečního záření je vysoká, ale stanice
solárního čerpadla a čerpadlo solární soupravy se nespustí.
MOŽNÉ PŘÍČINY
Byla dosažena maximální teplota nádrže
s horkou užitkovou
vodou.

Zkontrolujte teplotu horké vody na ovladači
vnitřní jednotky (viz návod k provozu vnitřní
jednotky) a zkontrolujte nastavení maximální teploty stanice solárního čerpadla.

2

Venkovní jednotka ohřívá
nádrž s užitkovou vodou,
protože priorita ohřevu
užitkové vody je
nastavena ve prospěch
tepelného čerpadla

Viz "Nastavení parametrů priority solární
soupravy" na straně 12.

Příznak 3: Jen pro EKHWSU
Čerpadlo ve stanici solárního čerpadla se spustí, ale čerpadlo
solární soupravy nepracuje.
MOŽNÉ PŘÍČINY
Nastavení teploty
termostatu nádrže na
horkou užitkovou vodu
byla snížena.

Podívejte se na schéma zapojení
v rozvodné skříňce nádrže na horkou
užitkovou vodu a zkontrolujte nastavení
teploty.

2

Zapojení 2cestného
ventilu zůstává zavřené.

Zkontrolujte zapojení.
Podívejte se na schéma zapojení
v rozvodné skříňce nádrže na horkou
užitkovou vodu a zkontrolujte nastavení
teploty.

Než se spojíte s místním prodejcem produktů společnosti Daikin,
pročtěte si podrobně tuto kapitolu – může vám ušetřit čas i peníze.
Při kontrole rozváděcí skříňky jednotky musí být hlavní
vypínač jednotky vždy vypnutý.
Jestliže bylo aktivováno bezpečnostní zařízení, zastavte jednotku a
dříve než zařízení vynulujete, zjistěte, proč bylo dané bezpečnostní
zařízení aktivováno. Za žádných okolností není dovoleno
přemosťovat bezpečnostní zařízení nebo měnit jejich hodnotu na
jinou, než jaká byla nastavena ve výrobě. Pokud nelze zjistit příčinu
problémů, zavolejte místního prodejce.

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

1

Obecné pokyny
Před zahájením postupu na odstranění problému je třeba jednotku
důkladně prohlédnout a pokusit se najít zřejmé vady jako jsou
uvolněná spojení nebo vadné elektrické zapojení.

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

1

Chybový kód
Je-li aktivováno bezpečnostní zařízení, kontrolka LED uživatelského
rozhraní se rozbliká a zobrazí se chybový kód.
Následující chybové kódy se mohou vztahovat k poruše solárního
systému. Nejdříve zkontrolujte nápravná opatření uvedená
v instalačním návodu.
Resetujte zabezpečení vypnutím (OFF) a opětovným zapnutím (ON).
Pokyny k vypínání jednotky OFF

Obecné příznaky

Uživatelský režim
rozhraní (topení/
chlazení =)

Režim ohřevu
užitkové vody (w)

Stiskněte
tlačítko y

Stiskněte
tlačítko v

Příznak 1: Čerpadlo ve stanici solárního čerpadla se spustí, ale
čerpadlo solární soupravy nepracuje.

ON

ON

1x

1x

ON

OFF

1x

—

MOŽNÉ PŘÍČINY

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

OFF

ON

—

1x

Nádrž dosáhla maximální
povolené teploty (viz
teplota nádrže zobrazená
na displeji vnitřní
jednotky)

Viz "Maximální teplota nádrže" na straně 3.

OFF

OFF

—

—

Pomocný kontakt ze
stanice solárního
čerpadla k vnitřní
jednotce není správně
připojen.

Zkontrolujte zapojení. Zkontrolujte, zda je
ke vnitřní jednotce přivedeno napětí 230 V,
jestliže čerpadlo stanice solárního čerpadla
je v provozu.
(Je-li k dispozici funkce proměnných otáček
stanice solárního čerpadla, vypněte ji.)

3

Čerpadlo ve stanici
solárního čerpadla
není správně připojeno
k vnitřní jednotce
prostřednictvím nádrže

Zkontrolujte zapojení.

4

Priorita ohřevu užitkové
vody je nastavena ve
prospěch tepelného
čerpadla

Viz "Nastavení parametrů priority solární
soupravy" na straně 12.

Tepelná pojistka nádrže
zareagovala

Viz chybový kód AA v části "Chybový kód"
na straně 13.

1

2

5

Pokud bude tento postup vynulování bezpečnostního režimu
neúspěšný, obraťte se na místního prodejce.
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Chybový
kód

Příčina závady

Náprava

BH

Výstupní teplota vody vnitřní
jednotky je příliš vysoká (> 65°C)

Zkontrolujte 3cestný ventil a jeho
zapojení:
• 3cestný ventil je poškozený
nebo nesprávně zapojený a
zůstává v poloze "horká
užitková voda" i během
činnosti solární soupravy.
• Některý ze zpětných ventilů
solární soupravy je
poškozený. Zkontrolujte
zpětné ventily.

AA

Tepelná ochrana přídavného
topení je otevřená

Nastavená maximální povolená
teplota na stanici solárního
čerpadla je příliš vysoká. (musí
být nastaveno na nižší hodnotu
než 80°C u nádrže na horkou
užitkovou vodu EKHWS, než
70°C u EKHWSU a než 75°C
u EKHWE).
Vynulujte tepelnou ochranu
přídavného topení na nádrži
horké užitkové vody.

Instalační návod/Návod k obsluze
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Požadavky na likvidaci
Demontáž jednotky, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí
zařízení musí být provedena v souladu s příslušnými místními a
národními předpisy.
Váš produkt je označen tímto symbolem. To
znamená, že elektrické a elektronické produkty by se
neměly přidávat do netříděného domovního odpadu.
Systém se nikdy nepokoušejte demontovat sami: demontáž systému,
likvidace chladiva, oleje a ostatních částí zařízení musí být
provedena kvalifikovaným instalačním pracovníkem v souladu
s příslušnými místními a národními předpisy.
Jednotka musí být likvidována ve specializovaném závodě, aby její
části mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány.
Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete ochraně před
případnými negativními důsledky pro životní prostředí a dopady na
lidské zdraví. Podrobnější informace si vyžádejte od pracovníka,
který provedl instalaci, nebo od místních úřadů.

Instalační návod/Návod k obsluze
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Technická specifikace
• Maximální provozní tlak v připojení přítoku a zpětného toku stanice solárního čerpadla
• Maximální provozní tlak připojení přítoku a zpětného toku vnitřní jednotky a připojení přítoku a zpětného toku tepelného
výměníku nádrže s horkou užitkovou vodou
• Minimální/maximální teplota prostředí
• Minimální/maximální teplota kapaliny
• Kapalina k přenosu tepla (solární strana)

2,5 MPa
0,3 MPa
1/35°C
1/110°C
Propylenglykol

Přílohy
Postup rozhodování o ohřevu užitkové vody tepelným čerpadlem nebo solární soupravou
Nastavení = 1
(žádná priorita
solární soupravy)

Ano

Ne

Solární energie
k dispozici
(solární panel T >
DHW T SPS
+10°C)

DHW T I/U ≤
tepelné
čerpadlo ZAP
(ON) – teplota

Ano

Ne

Nastavení = 0

(priorita solární
soupravy)

Parametr priority
solární soupravy

Ne

Ano

Solární
energie
k dispozici
(solární panel
T > DHW T
SPS +10°C)

Ne

DHW T I/U ≤
tepelné čerpadlo
ZAP (ON) –
teplota

DHW T I/U ≤
tepelné
čerpadlo ZAP
(ON) – teplota

Ano

Ne
Ohřev horké
užitkové vody
zapnutý
(plánovacím
časovačem nebo
tlačítkem ohřevu
užitkové vody)

Ano

Ano

Ne
Ne

Ohřev horké
užitkové vody
zapnutý
(plánovacím
časovačem
nebo tlačítkem
ohřevu užitkové
vody)

Ne
DHW T SPS >
maximální teplota
nádrže s horkou
užitkovou vodou

Ano

Ano

Ne

Ohřev horké
užitkové vody
tepelným
čerpadlem

Ohřev
horké
užitkové
vody
tepelným
čerpadlem

Ne
Ohřev
horké
užitkové
vody solární
soupravou

DHW T SPS
> maximální
teplota
nádrže
s horkou
užitkovou
vodou

Ano

Nádrž dosáhla
maximální
povolené
teploty: další
ohřev není
dovolen

Ohřev horké užitkové
vody zapnutý
(plánovacím
časovačem nebo
tlačítkem ohřevu
užitkové vody)

Ohřev horké
užitkové vody
solární
soupravou

Ano
Ohřev horké
užitkové vody
možný jen
přídavným
topením.
Viz postup
rozhodování o
přídavném topení

Ohřev horké
užitkové vody
tepelným
čerpadlem

DHW

Horká užitková voda

DHW T SPS

Teplota horké užitkové vody zachycená snímačem teploty při stanici solárního čerpadla

DHW T I/U

Teplota horké užitkové vody zachycená snímačem teploty při vnitřní jednotce

BH

Přídavné topení
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Ohřev horké
užitkové vody
možný jen
přídavným
topením. Viz
postup
rozhodování o
přídavném topení.

Nádrž dosáhla
maximální povolené
teploty: další ohřev
není dovolen

Instalační návod/Návod k obsluze
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Postup rozhodování o ohřevu užitkové vody přídavným topením
Nastavení = 1
(žádná priorita
solární soupravy)

Ano

Solární energie
k dispozici
(solární panel T >
DHW T SPS
+10°C)

Ano

Ne

Nastavení = 0
(priorita solární
soupravy)

Parametr priority
solární soupravy

Ano

Ne

Solární
energie
k dispozici
(solární panel
T > DHW T
SPS +10°C)

Ne

DHW T I/U ≤
teplota BH ON
(ZAP)

Ne

DHW T I/U ≤
teplota BH ON
(ZAP)

Ano

Ne
DHW T I/U ≤
teplota BH ON
(ZAP)

Žádná činnost
přídavného topení
(solární souprava
bude v provozu,
jestliže dosud nebylo
dosaženo maximální
teploty)

Přídavné topení
zapnuté
(plánovacím
časovačem)

Ano

Ano

Ne

Přídavné topení
zapnuté
(plánovacím
časovačem)

Ne

Ne

Ano
Ne

Ano

Ano

Prodleva
přídavného
topení
skončila

Přídavné topení
v provozu
Ano

Žádná činnost
přídavného
topení (solární
souprava bude
v provozu,
jestliže dosud
nebylo dosaženo
maximální
teploty)

Přídavné
topení
zapnuté
(plánovacím
časovačem)

Ne
Prodleva přídavného
topení skončila

Provoz
přídavného
topení
souběžně se
solární
soupravou

Přídavné
topení není v
provozu

Ano

Přídavné topení
není v provozu

Přídavné topení
v provozu

DHW

Horká užitková voda

DHW T SPS

Teplota horké užitkové vody zachycená snímačem teploty při stanici solárního čerpadla

DHW T I/U

Teplota horké užitkové vody zachycená snímačem teploty při vnitřní jednotce

BH

Přídavné topení

Instalační návod/Návod k obsluze
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Prodleva
přídavného
topení
skončila

EKSOLHWAV1

Solární souprava pro systém tepelných čerpadel vzduch – voda
4PW41598-2B

NOTES

2

EKHWSU150*

8

8

8

8

89

42

7

7

7
7

6

A

6

4

EKHWSU150*

EKHWSU200+300*

4

5

3

A

2
14

EKHWSU150*

14

14

10

11

EKHWSU150*

9

EKHWSU200+300*

12

13

13

2

19

112

7

7

7

7

A

8

8

8

8

6

6

5

3

A

2

14
14

14

EKHWSU200+300*

10

11

EKHWSU150*

EKHWSU200+300*

9

12

13

13

3

EKHWSU200*
EKHWSU300*

3

4PW41598-2B

Copyright © Daikin

