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Serija
Vroča voda za domačo rabo
Solarni komplet
Evropski komplet

PRED MONTAŽO SKRBNO PREBERITE NAVODILA.
PROSIMO, DA TA PRIROČNIK PO NAMESTITVI
PUSTITE OB SOLARNEM KOMPLETU EKSOLHW.
NESTROKOVNA MONTAŽA ALI PRIKLOP NAPRAVE IN
OPREME LAHKO POVZROČI ELEKTRIČNI UDAR,
KRATEK STIK, UHAJANJE TEKOČIN, POŽAR ALI KAKO
DRUGAČE POŠKODUJE NAPRAVO ALI OPREMO.
UPORABLJAJTE LE PRIBOR PODJETJA DAIKIN, KI JE
ZASNOVAN IN IZDELAN POSEBEJ ZA NJIHOVE
NAPRAVE, KI NAJ JIH MONTIRA STROKOVNJAK.
ČE IMATE KAKRŠNAKOLI VPRAŠANJA GLEDE MONTAŽE ALI UPORABE NAPRAVE, SE VEDNO OBRNITE
NA PRODAJALCA KLIMATSKIH NAPRAV DAIKIN.
ENOTA, OPISANA V TEM PRIROČNIKU, JE
NAMENJENA SAMO ZA NOTRANJO MONTAŽO IN ZA
TEMPERATURE OKOLJA OD 0°C~35°C.
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Splošne sistemske nastavitve in delovanje

Zahteve in priporočila za sončne celice in solarno
črpalno postajo iz lokalne dobave

Splošne sistemske nastavitve

Sončne celice

Solarni komplet je oblikovan za prenos toplote od sončnih celic do
izmenjevalnika toplote v rezervoarju za vročo vodo za domačo rabo
EKHW* in ga je treba namestiti v sistem AD, kot je
prikazano na spodnji shemi.

Ustrezno izbiro mora izvesti dobavitelj sončnih celic v skladu
z lokalnimi predpisi.

Solarna črpalna postaja
Solarna črpalna postaja mora ustrezati naslednjim zahtevam:
Električna povezava
Solarna črpalna postaja bo imela tudi pomožen kontakt, ki se bo
zaprl, ko bo v uporabi kontakt za črpalko solarne črpalne postaje.

M

Ta kontakt bo poskrbel za 230 V vhod na notranji enoti, in
preprečeval ogrevanje vode za domačo rabo s toplotno črpalko ali
pospeševalnim grelnikom med ogrevanjem na sončne celice.
Za sheme povezav glejte naslednje risbe.
Primer 1

6

7
5

1

4

L

N

R1 N

8
2
3
1

Sončne celice (iz lokalne dobave)

2

Solarna črpalna postaja (iz lokalne dobave)

3

Solarni komplet

4

Senzor za temperaturo vroče vode za domačo rabo solarne
črpalne postaje (iz lokalne dobave)

5

Senzor za temperaturo vroče vode za domačo rabo v notranji
enoti

6

Senzor temperature sončnih celic (iz lokalne dobave)

Ožičenje

7

2-smerni elektromagnetni ventil (samo za VB)
Obvezno za skladnost s predpisi za gradnjo v VB G3. Glejte
komplet EHUW*.

Solarna črpalna postaja

8

Nepovratni ventil (vključen v solarno črpalno postajo ali za
namestitev v lokalni cevovod)
Sistem za ogrevanje.
Glejte priročnik za nameščanje notranje enote.

YC Y1 Y2 Y3 Y4
P
Solar pump station

Indoor PCB: A4P

230 V

Notranje tiskano vezje: A4P

Primer 2

L

N

Sončne celice (1) ujamejo toploto sonca. Ko je temperatura glikolne
raztopine v sončnih celicah višja od temperature vode v rezervoarju
za vročo vodo za domačo rabo, solarna črpalna postaja (2) in solarni
komplet (3) začneta delovati za prenos toplote v izmenjevalnik
toplote rezervoarja za vročo vodo za domačo rabo, razen če je
prioriteta dana toplotni črpalki. Glejte "Navodila za delovanje" na
strani 11 (podpoglavje: Nastavljanje sistema).

N

R1

YC Y1 Y2 Y3 Y4

P
Solar pump station

Indoor PCB: A4P

230 V
Ožičenje
Solarna črpalna postaja
Notranje tiskano vezje: A4P

Če ima črpalna postaja črpalko z nadzorovano hitrostjo,
poskrbite, da bo ta funkcija onemogočena, tako da bo
notranje tiskano vezje dobivalo 230 V v vsakem času.

Priročnik za montažo in uporabo

2

EKSOLHWAV1

Solarni komplet za sistem s toplotno črpalko zrak - voda
4PW41598-9D

Nastavitve
■

OPOMBA

Maksimalna temperatura sončnih celic
Če je temperatura sončnih celic nad to vrednostjo, se solarna
črpalna postaja zaustavi ali ne povzame delovanja črpalke.
Ta nastavitev bo imela fiksno vrednost, enako ali nižjo od
110°C, ali pa bo mogoče nastaviti to vrednost na enako ali pod
110°C.
Če bi to vrednost nastavili na višjo, bi lahko pokvarili
črpalko ali solarno črpalno postajo.
Glejte tudi vpadljivo nalepko z opozorilom, ki ste jo strgali med
odmotavanjem priročnika za nameščanje.
Omejevanje temperature sončnih celic na 110°C pa lahko vpliva
na zmogljivost sončnih celic.
Vendar:

Maksimalno temperaturo, ki jo je mogoče nastaviti na
krmilniku solarne črpalne postaje, zaznava senzor
soralne črpalne postaje, ki je v spodnjem držalu
termistorja v rezervoarja za vročo vodo za domačo
rabo.

■ enako pomembna kot zanesljivost črpalke je solarna črpalna
postaja, le da je temperatura povratne vode v solarno črpalko
nižja od 110°C;
■ če obstaja druga možnost za omejitev na 110°C za temperaturo povratne vode v solarno črpalko namesto z 'Maksimalno
temperaturo sončnih celic';

Glejte tudi "Navodila za delovanje" na strani 11
(podpoglavje: Nastavljanje sistema).
■

je mogoče nastaviti 'Maksimalno temperaturo sončnih celic' na
višjo vrednost.
Prosimo, da se obrnete na vašega lokalnega prodajalca sončnih
celic.
■

ON/OFF/AUTO
Če ima solarna črpalna postaja funkcijo ON/OFF/AUTO, naj bo
nastavljena na AUTO. To pomeni, da se bo črpalka samodejno
zagnala, ko se temperatura sončnih celic dvigne nad temperaturo rezervoarja za vročo vodo za domačo rabo, in samodejno
izklopila, ko bo razlika med temperaturo sončnih celic in
rezervoarja za vročo vodo za domačo rabo premajhna.

■

Maksimalna temperatura rezevoarja

Spremenite lahko tudi nastavitveno točko temperature
za vročo vodo za domačo rabo na krmilniku notranje
enote. Poglejte v priročnik za delovanje notranje
enote. To temperaturo zaznava senzor za temperaturo
vroče vode za domačo rabo v notranji enoti, ki je
postavljen v zgornjem držalu termistorja rezervoarja za
vročo vodo za domačo rabo. Zaradi varčevanja
z energijo vam svetujemo, da to temperaturo nastavite
kar najniže, ne da bi s tem ogrozili zahtevano dobavo
vroče vode.
Bolje je, če je ta nastavitev nižja od nastavitve
maksimalne temperature rezervoarja na krmilniku
solarne črpalne postaje.

Minimalna temperaturna razlika med rezervoarjem za vročo
vodo za domačo rabo in sončnimi celicami pred zagonom
delovanja črpalke
Ta minimalna temperatura bo nastavljena enako ali nad 10°C.

■

Nastavitev proti zamrzovanju
Nekatere sončne celice imajo funkcijo proti zamrzovanju. Če je
se temperatura sončnih celic preveč zniža, bodo take solarne
črpalne postaje zakrožile tekočino v celicah, da bi potegnile
toploto iz rezervoarja in ne bi prišlo do zamrzovanja tekočine
v celicah.
To funkcijo morate izključiti.
Pazite, da bo koncentracija glikola v sončnih celicah
dovolj močna, da bi se popolnoma izognili zamrzovanju
glikola.

Ko je dosežena maksimalna temperatura rezervoarja za vročo
vodo za domačo rabo, bo solarna črpalna postaja zaustavila
delovanje črpalke.

Hidravlična povezava

■ Za rezervoar za vročo vodo za domačo rabo EKHWS
Te vrednosti ne nastavljajte nad 80°C, da ne bi prišlo do
pregrevanja rezervoarja za vročo vodo za domačo rabo in da
bi se izognili proženju termične zaščite pospeševalnega
grelnika v rezervoarju.

Pazite, da bo solarna črpalna postaja opremljena z nepovratnimi
ventili, da ne bi prišlo do efekta termosifona (pretakanja vroče vode
na hladna mesta). Če solarna črpalna postaja nima hidravličnih
priključkov, jih namestite na mestu namestitve, kot je prikazano
v "Splošne sistemske nastavitve" na strani 2.

■ Za rezervoar za vročo vodo za domačo rabo EKHWSU
Te vrednosti ne nastavite nad 70°C. Omejitev na 70°C
ustreza predpisom za gradnjo v VB, ki narekuje, da termostati rezervoarja za vročo vodo za domačo rabo vedno
delujejo kot zaščita proti pregrevanju.
■ Za rezervoar za vročo vodo za domačo rabo EKHWE
Te vrednosti ne nastavite nad 75°C.
Nekatere solarne črpalne postaje omogočajo izpust toplote
v rezervoar za vročo vodo za domačo rabo, tudi ko je
maksimalna temperatura rezervoarja že dosežena. To pa zato,
da se zmanjša temperatura sončnih celic s kroženjem tekočine
solarnega panela in prenosom toplote v rezervoar za vročo vodo
za domačo rabo.
Če je nameščena ta funkcija, mora biti nastavljena na OFF, da
se ne bi prožilo delovanje izreza za termično zaščito na
rezervoarju.
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Oprema

Pregled solarnega kompleta

Oprema, dobavljena s solarnim kompletom

Glavni sestavni deli
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Količina

3

1

Potrebni dodatki za namestitev solarnega
kompleta za vsak tip rezervoarjev za vročo
vodo za domačo rabo

EKHWS

EKHWSU

2

EKHWE
4

150 200 300 150 200 300 150 200 300

Vtičnica za termistor
1/2" Moški BSP
(notranji premer 6,1)

1

1

1

1

1

1

1

—

—

—

Povezovalna cev 3/4"
Moški BSP x 3/4"
Moški BSP

1

1

1

1

—

—

—

1

1

1

3

Zatesnitveni material

7

6
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7

7

6

6

6

7

7

4

Prilagojevalnik 3/4"
Ženski x 3/4" Moški
BSP

1

—

1

1

—

—

—

—

1

1

Prilagojevalnik 3/4"
Moški BSP x 3/4"
Moški BSP

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

6

Puša PG in matica

2

2

2

2

2

2

2

—

—

—
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Krožna črpalka solarnega kompleta
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Priročnik za montažo
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Izmenjevalnik toplote

8

EKRP1HB solarna/
oddaljena naslovna
kartica alarma

1
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Sklop solarnega
kontaktorja K7M
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10 Pritrditveni vijak
kontaktorja
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Dovodna povezava s solarne črpalne postaje

4

Povratna povezava do solarne črpalne postaje

5

Dovodna povezava z notranje enote

6

Povratna povezava do notranje enote

7a

Povratna povezava do 200/300 l izmenjevalnika toplote za
rezervoar za vročo vodo za domačo rabo

7b

Povratna povezava do 150 l izmenjevalnika toplote za rezervoar
za vročo vodo za domačo rabo

8

Notranja povezava z izmenjevalnika toplote za rezervoar za vročo
vodo za domačo rabo

9

Ohišje EPP

10

Nepovratni ventili

Varnostne naprave
Termični odklop
Solarni komplet je električno povezan z varnostnim termičnim
odklopom rezervoarja za vročo vodo za domačo rabo. (Glejte
"Ožičenje" na strani 6).
Ko preklopi varnostni termični odklop vroče vode za domačo rabo, se
napajanje za črpalko solarnega kompleta prekine, tako da se sončna
toplota ne more več prenašati v rezervoar za vročo vodo za domačo
rabo.
Termostati rezervoarja za vročo vodo za domačo rabo (samo za
VB)
Če je temperatura rezervoarja za vročo vodo za domačo rabo
previsoka, se zaustavi črpalka solarne črpalne postaja (73°C) in se
zapre 2-smerni elektromagnetni ventil (79°C).
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Namestitev solarnega kompleta

Napotki za montažo
■

Pazite, da bodo vse cevi do solarnega kompleta izolirane.

Izbira mesta namestitve

■

Pazite, da bodo vse cevi do solarnega kompleta dovolj podprte,
da solarni komplet ne bo pod obremenitvijo.

■

Solarni komplet je treba namestiti na mesto v notranjosti, kjer ne
pride do zamrzovanja, tako, da je neposredno povezan z rezervoarjem za vročo vodo za domačo rabo.

■

Pazite, da bodo cevi, ki prihajajo od zunanje enote do solarnega
kompleta skozi zid pod zadostnim kotom in da bo luknja v zidu
dovolj zatesnjena, da v prostor ne bo vdirala voda.

■

Pazite, da je na voljo toliko prostora za servisiranje, kot je
navedeno na spodnji risbi.

■

Prostor okoli enote mora omogočati zadosten pretok zraka.

■

Pazite, da v primeru puščanja voda ne bo povzročila škode ali
nevarne situacije.

■

Enote ne nameščajte v spodaj naštetih prostorih:
- V prostore, kjer se pojavljajo korozivni plini, na primer
žveplovi plini: bakrene cevi in varjeni deli lahko korodirajo.
- V prostore, kjer se uporabljajo vnetljivi plini, kot so razredčila
ali bencin.
- Kjer obstajajo elektromagnetni valovi, ki jih proizvajajo stroji:
sistem za krmiljenje se lahko pokvari.
- V prostore, kjer je v zraku veliko soli, na primer ob morju, ali
kjer se pojavljajo velika nihanja električne napetosti (na
primer v tovarnah). To se nanaša tudi na vozila in plovila.

1
2
3
■

OPOMBA

Za namestitev solarnega kompleta na rezervoar za
vročo vodo za domačo rabo EKHWSU150* (samo za
VB), se solarni komplet ne bo tesno prilegal
v rezervoar.

Stena

2

Zatesnitveni material

3

Cevi pod kotom

Pazite, da bodo cevi med nameščanjem zaščitene pred
umazanijo. Umazanija v ceveh lahko zamaši izmenjevalnik
toplote sončnih celic iz zmanjša njegovo zmogljivost.

Nameščanje solarnega kompleta
■

Ob dobavi je treba enote pregledati in takoj sporočiti kakršnokoli
poškodbo agentu prevoznika.

■

Preverite, ali so priloženi vsi deli enote. Glejte "Oprema,
dobavljena s solarnim kompletom" na strani 4.

■

Enoto dostavite v njeni originalni embalaži čim bližje mestu
montaže, da boste tako preprečili morebitne poškodbe med
premikanjem.

Mere in prostor za vzdrževanje
Mere prostora za vzdrževanje spodaj so usklajene samo z zahtevami
za namestitev solarnega kompleta.
Za mere prostora za vzdrževanje rezervoarja za vročo vodo za
domačo rabo glejte priročnik za nameščanje rezervoarja.

1

Postopek
Glejte sheme v priročniku za nameščanje. Številke na shemah se
nanašajo na spodnje korake.
slika 1

slika 2

EKHW*150*

EKHWSU150*

slika 3

EKHWSU200*

EKHW*200*

A

EKHWSU300*

EKHW*300*

B

1

Poiščite ustrezen položaj za rezervoar za vročo vodo za domačo
rabo, da boste olajšali namestitev solarnega kompleta. Zato
vam priporočamo, da najprej preberete potek celotnega
postopka namestitve. Glejte napotke za nameščanje v priročniku za nameščanje rezervoarja za vročo vodo za domačo rabo.

2

Nameščanje termistorskih vtičnic
■ EKHWS(U)
Vtičnico za termistor vstavite v odprtino za termistor senzorja
temperature vroče vode za domačo rabo na solarni črpalni
postaji. (Glejte "Oprema, dobavljena s solarnim kompletom"
na strani 4, 1. del ).

15°

■ EKHWE
1

971

2

3

4
A

B

EKHWS150*
EKHWS200*
EKHWS300*
EKHWSU200*
EKHWSU300*

980

400

EKHWSU150*

1010

430

A

B

EKHWE150*
EKHWET150*
EKHWE200*

945

400

EKHWE300*

1060

400
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3

Glejte ustrezni podkorak glede
rezervoarja. Za VB glejte 3.3.

na

zmogljivost

vašega

12

Pazite, da bo kabel črpalke potegnjen skozi luknje na spodnji
strani ohišja EPP.

■ EKHW*200/300*:
3.1 Namestite prilagojevalnik 3/4" Ženski BSP x 3/4" Moški BSP
v priključek za dovod rezervoarja za vročo vodo za domačo
rabo. Glejte "Oprema, dobavljena s solarnim kompletom" na
strani 4, 4. del.
3.2 Namestite povezovalno cev 3/4" Moški BSP x 3/4" Moški
BSP in tesnilo v priključek za dovod rezervoarja za vročo
vodo za domačo rabo. Glejte "Oprema, dobavljena
s solarnim kompletom" na strani 4, 2. in 3. del.

■ EKHW*150*: Namestite povezovalno cev 3/4" Moški BSP x
3/4" Moški BSP v priključek za dovod rezervoarja za vročo
vodo za domačo rabo. glejte "Oprema, dobavljena s solarnim
kompletom" na strani 4, 2. del.
■ EKHWSU*
3.3 Namestite prilagojevalnik 3/4" Moški BSP x 3/4" Moški BSP
(x2) v 2-smerni elektromagnetni ventil, priložen kot dodatek
kompletu EKUHW*. glejte "Oprema, dobavljena s solarnim
kompletom" na strani 4, 5. del.
3.4 Namestite 2-smerni elektromagnetni ventil v priključek za
dovod rezervoarja za vročo vodo za domačo rabo.
Ventil mora biti nameščen tako, da bo glava ventila nad
vodoravnim nivojem cevi, tako da ne bi prišlo do nevarne
situacije ob malo verjetnem puščanu.
Ventil mora biti nameščen tako, da je glava ventila pred
vhodom v rezervoar za vročo vodo za domačo rabo na dnu.
Preverite smer puščice pretoka, ki je vrezana na telo
elektromagnetnega ventila. Ne prijemajte za glavo ventila in
zatisnite priključke.

4

Samo za EKHW*150*:
4.1 Odvijte zaustavitev 3/4" Moški na povratni povezavi v 150 l
izmenjevalnik toplote rezervoara za vročo vodo za domačo
rabo. Zatesnite.
4.2 Privijte zaustavitev 3/4" Moški in zatesnitev na povratni
povezavi v 200/300 l izmenjevalnik toplote rezervoara za
vročo vodo za domačo rabo.

5

Namestite prilagojevalnik 3/4" Ženski BSP x 3/4" Moški BSP
v izmenjevalnik toplote rezervoarja za vročo vodo za domačo
rabo. glejte "Oprema, dobavljena s solarnim kompletom" na
strani 4, 5. del.
Za EKHWSU150* (samo za VB): Namestite cev 3/4" Moški BSP
x 3/4" Moški BSP v priključek za odvod izmenjevalnika toplote
rezervoarja za vročo vodo za domačo rabo (ni priložen enoti L =
50 mm).

6

Namestite solarni komplet in tesnila (x2) na dovod in odvod
izmenjevalnika toplote na rezervoarju za vročo vodo za domačo
rabo. Navojni moment 5 N•m. Glejte "Oprema, dobavljena
s solarnim kompletom" na strani 4, 3. del.

7

Namestite prilagojevalnika 3/4" Moški BSP x 3/4" Moški BSP
(x4) na lokalno nameščene cevi:

Namestite desno stran ohišja EPP na solarni komplet.

Pazite, da kabel črpalke ne more priti v stik s cevmi
pod črpalko, ko ga povlečete skozi luknje.
13

Uporabite vijake in podložke (x2), da bi pritrdili ohišje EPP.
Vijake privijte, da bodo zategnjeni.
Pazite, da ne boste zamenjali notranjih in zunanjih
priključkov.

Glejte poglavje "Tipičen zgled uporabe", opisano v priročniku za
nameščanje, priloženem notranji enoti, za podrobnosti o
priključevanju na vodovodno napeljavo in motoriziran 3-smerni ventil.
OPOMBA

Da bi namestili ustrezne priključke med notranjo enoto
in solarnim kompletom, je pomembno, da je 3-smerni
ventil pravilno nameščen.

Zagotovite, da bodo vodovodne cevi, nameščene na
solarni komplet, ki prihajajo s sončnih celic in notranje
enote dovolj podprti in da ne povzročajo obremenitev na
solarnem kompletu.

Polnjenje vode
Napolnite notranjo enoto in rezervoar z vodo (glejte priročnik za
nameščanje notranje enote in rezervoarja za vročo vodo za domačo
rabo).
Napolnite tokokrog sončnih celic z glikolno raztopino.
Upoštevajte navodila svojega dobavitelja sončnih celic.
Pazite, da boste uporabljali nestrupeni glikol.

Ožičenje
■

Izklopite napajanje,
povezave.

■

Napeljavo kablov in električne priključke mora izvajati
pooblaščeni električar. Pri tem mora upoštevati vse
evropske in nacionalne predpise.
Zunanje ožičenje mora biti izvedeno skladno s shemo
povezav, dobavljeno z enoto, in s spodnjimi navodili.

■

preden

izvedete

kakšne

■ Dovodna povezava z notranje enote AD.
■ Povratna povezava do notranje enote AD.
■ Dovodna povezava s solarne črpalne postaje.
■ Povratna povezava do solarne črpalne postaje.
glejte "Oprema, dobavljena s solarnim kompletom" na strani 4,
5. del.
8

Namestite solarni komplet in tesnila (x4) na lokalno nameščene
cevi. Navojni moment 5 N•m. Glejte "Oprema, dobavljena
s solarnim kompletom" na strani 4, 3. del.

9

Za EKHWSU* (samo za VB): Izrežite material EPP s pokrova
EPP.

10

Namestite levo stran ohišja EPP na solarni komplet.

11

Namestite pokrov EPP na desno stran ohišja EPP.
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Pregled

Nameščanje EKRP1HB v notranjo enoto

Spodnja shema podaja pregled zahtevanih ožičenj na mestu
namestitve med različnimi deli namestitve. Glejte tudi shemo
povezav, priročnik za nameščanje notranje enote in rezervoarja za
vročo vodo za domačo rabo.

Namestite tiskano vezje, dobavljeno s solarnim kompletom,
v notranjo enoto.
Glejte"Oprema, dobavljena s solarnim kompletom" na strani 4, 8. del.
1

Odprite škatlo EKRP1HB.
3

T
2 C D

4

E

1

5
M

F

M

G

3 2

1

B

2

6

12

1

3

H
I

13 7 14

4

M

M
A 9 11 8 L 15
J
A...I

10

K

Glejte priročnik za nameščanje notranje enote

1

Zavito tiskano vezje (solarna/daljinska naslovna kartica alarma)

2

Priročnik za montažo

3

Vreča z dodatki

4

Škatla EKRP1HB

J

Sončne celice

K

Solarna črpalna postaja

L

Solarni komplet

2

Izvlecite tiskano vezje in ga odvijte.

M

Samo za EKHWSU: 2-smerni elektromagnetni ventil

3

Odprite vrečo z dodatki in izvlecite priključek z oznako X1A.

4

Priključek postavite na tiskano vezje EKRP1HB (na priključku
X1A/CN1).

Zahtevano število
prevodnikov

Maksimalni
nazivni
tok

Opis

1 ... 9

Poglejte v priročnik za montažo zunanje enote

10

Kabel senzorja za sončne
celice
(Iz lokalne dobave s
solarno črpalno postajo)

2

—

11

Temperaturni senzor vroče
vode za domačo rabo
solarne črpalne postaje
(iz lokalne dobave)

2

—

12

Kabel za signalizacijo
delovanja od solarne
črpalne postaje do notranje
enote
(iz lokalne dobave)

2

1A

13

Kabel za električno
napajanje od notranje
enote do rezevoarja
(iz lokalne dobave)

EKHWS

2(a)

EKHWE

2(a)

EKHWSU

4(a)

1A

14

Kabel za električno
napajanje od sončnih celic
do rezevoarja

2 + GND

1A

15

Samo za EKHWSU.
Napajanje od 2-smernega
elektromagnetnega ventil
do rezevoarja

2 + GND

1A

X2A/CN2

X1A/CN1

Del

YC

Y1

Y2

Y3

Y4

5

Namestite plastične distančnike iz vreče z dodatki na zadnjo
ploščo notranje stikalne omarice EKHB.

6

Namestite tiskano vezje EKRP1HB na plastične distančnike.

(a) Minimalni presek kabla: 0,75 mm2
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7

Namestite krmilni kabel (iz vreče z dodatki) med A1P: X33A
(glavno tiskano vezje) in A4P: X2A/CN2 (tiskano vezje
EKRP1HB).

Nameščanje sklopa solarnega kontakta K7M v notranjo
enoto
Glejte "Oprema, dobavljena s solarnim kompletom" na strani 4,
9. del.
1

Pritrdite sklop solarnega kontakta K7M nad nalepko K7M
v notranji enoti. Uporabite priložena 2 vijaka za kontaktor. Glejte
"Oprema, dobavljena s solarnim kompletom" na strani 4, 10. del.

OPTION EKHW*

OPTION EKHW*
OPTION EKHW*

OPTION EKHW*

X2A/CN2

X2A/CN2

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*

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

Postavite priključek K7M na priključek X14A tiskanega vezja
A1P.

3

Namestite kabel K7M z oznako X2M/19 na priključni blok X2M
v zgornji položaj priključne sponke 19.

4

Kabel K7M z oznako X2M/21 najprej povlecite pod priključni
blok X2M, nato pa namestite kabel na priključni blok X2M
v spodnji položaj priključne sponke 21 (na stran lokalne
namestitve priključnega bloka X2M).
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Priključevanje temperaturnih senzorjev
1

2

Primer 2

Namestite senzor sončnih celic solarne črpalne postaje v panel
sončnih celic v skladu z navodili dobavitelja za solarno črpalno
postajo in sončne celice.

L

N

N

R1

Nameščanje temperaturnega senzorja za vročo vodo za
domačo rabo na solarni črpalni postaji
■ EKHWS(U)
Namestite senzor temperature vroče vode za domačo rabo
na solarni črpalni postaji na spodnje držalo senzorjev
v rezervoarju za vročo vodo za domačo rabo.
Vstavite senzor tako globoko, kot je mogoče, v držalo, in
uporabite termično pasto.

P
Solar pump station

■ EKHWE

YC Y1 Y2 Y3 Y4
Indoor PCB: A4P

230 V
1

Ožičenje
Solarna črpalna postaja
Notranje tiskano vezje: A4P

2

Če ima črpalna postaja črpalko z nadzorovano
hitrostjo, poskrbite, da bo ta funkcija onemogočena,
tako da bo notranje tiskano vezje dobivalo 230 V
v vsakem času.

3

4

Pazite, da:
■
■

OPOMBA

■

Senzor za temperaturo vroče vode za
domačo rabo v notranji enoti je nameščen
v zgornje držalo senzorjev rezervoarja za
vročo vodo za domačo rabo.

■

se bo (pomožni) kontakt zaprl, ko bo delovala črpalka
solarne črpalne postaje;
se bo (pomožni) kontakt odprl, ko bo črpalka solarne
črpalne postaje zaustavljena;

■

priključki omogočajo 230 V na priključku notranje
enote, ko je ta zaprt;

■

Kabel od solarne črpalne postaje do notranje enote je
zaščiten z varovalko v solarni črpalni postaji ali
z varovalko lokalne napeljave.

Razdalja med kablom termistorja in
napajalnim kablom mora biti vedno vsaj
5 cm, da ne bi prišlo do elektromagnetne
interference na kablu termistorja.

Priključitev kabla za električno napajanje od notranje
enote do rezervoarja za vročo vodo za domačo rabo

Priključevanje solarne črpalne postaje na notranjo enoto

Priključitev priključnih sponk notranje enote do rezervoarja za vročo
vodo za domačo rabo.

Priključite priključne sponke notranje enote, kot je prikazano na
naslednjih risbah, na (pomožni) priključek solarne črpalne postaje.

Pazite, da boste pritrdili kabel z nosilci vezic za kable, da bi zmanjšali
obremenitve.

Primer 1

L

Priključitev kabloa za električno napajanje od solarnega
kompleta do rezevoarja
N

Glejte nalepko s shemo povezav
v stikalni omarici rezervoarja za
vročo vodo za domačo rabo.

R1 N

YC Y1 Y2 Y3 Y4
P
Solar pump station

Indoor PCB: A4P

230 V
Ožičenje
Solarna črpalna postaja
Notranje tiskano vezje: A4P

■

EKHWS(U)
Poiščite priključni blok X8M v stikalni omarici rezervoarja za
vročo vodo za domačo rabo in izvedite potrebne povezave:
■ od X2M v notranji enoti do priključnega bloka X8M;
■ od črpalke solarne črpalne postaje do priključnega bloka
X8M.
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■

EKHWE

Zagon

Poiščite priključni blok X10M v stikalni omarici rezervoarja za
vročo vodo za domačo rabo in izvedite potrebne povezave:

Zagon sistema pred začetnim zagonom

■ od X2M v notranji enoti do priključnega bloka X10M;
■ od črpalke solarne črpalne postaje do priključnega bloka
X10M.
■

Pazite, da ne boste pozabili priključiti ozemljitvenega
vodnika.

■

EKHWS(U)

Poleg preverjanj pred začetnim zagonom notranje enote (glejte
priročnik za namestitev notranje enote) morate preveriti naslednje
elemente solarnega kompleta, preden vključite prekinjalo vezja:
■

Rezervoar za vročo vodo za domačo rabo je poln vode. Glejte
priročnik za namestitev rezervoarja za vročo vodo za domačo
rabo.

■

Tokokrog AD, priključen na solarni komplet, je
poln vode. Poglejte v priročnik za montažo zunanje enote.

■

Tokokrog solarnega kolektorja je napolnjen z glikolom. Glejte
priročnik za nameščanje solarnega tokokroga.

■

Prepričajte se, da je solarni komplet pravilno priključen na
rezervoar za vročo vodo za domačo rabo in da nikjer ne pušča.

■

Zunanje ožičenje in ozemljitev
Prepričajte se, da je solarni komplet priključen na rezervoar za
vročo vodo za domačo rabo, kot je prikazano na shemi povezav
in da so bili ozemljitveni vodniki črpalke pravilno priključeni.
Ozemljitvene priključne sponke je treba zategniti.

■

Pazite, da je pomožni kontakt solarne črpalne postaje povezan
z notranjo enoto in da bo oddajal 230 V na dovod notranje
enote, ko bo zaprt.

■

Pazite, da bo kabel za električno napajanje notranje enote
priključen na rezervoar za vročo vodo za domačo rabo.

■

Nameščanje senzorjev
Pazite, da bosta temperaturni senzor sončnih celic in
temperaturni senzor vroče voda za domačo rabo na solarni
črpalni postaji pravilno nameščena.

■

Preverite, da so na solarni črpalni postaji izvedene naslednje
nastavitve:

EKHWS
2x

14
2x

EKSOLHW

EKHWSU
3x
2x

14
2x

EKSOLHW

1x
2x

EKUHW2WB

Pazite, da boste karseda zmanjšali obremenitve
kablov s pravilno uporabo puš PG in matic PG (ki jih
je treba namestiti v rezervoar za vročo vodo za
domačo rabo).
Glejte "Oprema, dobavljena s solarnim kompletom"
na strani 4, 6. del. Položaji, na katere je treba priviti
puše PG in matice PG v rezervoarju za vročo vodo za
domačo rabo so označene na slikah 1, 2 in 3 kot
dejanja 14.
■

EKHWE

■ Maksimalna temperatura sončnih celic: ≤110°C
■
-

Maksimalna temperatura rezevoarja:
Za rezervoar za vročo vodo za domačo rabo EKHWS: 80°C
Za rezervoar za vročo vodo za domačo rabo EKHWSU: 70°C
Za rezervoar za vročo vodo za domačo rabo EKHWE: 75°C

■ Minimalna temperaturna razlika med rezervoarjem za vročo
vodo za domačo rabo in sončnimi celicami pred zagonom
delovanja črpalke: ≥10°C
■

Prepričajte se, da je nepovratni ventil nameščen na solarni
črpalni postaji ali na povezovalni liniji od solarne črpalne postaje
do solarnega kompleta. Glejte tudi splošne nastavitve sistema
(na strani 2).
Če tega ventila ne bo, bo prihajalo do izgub toplote,
kar lahko povzroči tudi zamrzovanje izmenjevalnika
toplote na plošči.

Seznam preverjanj za pravilno delovanje
Za naslednje elemente je treba preveriti pravilno delovanje:

EKHB

EKSOLHW

■

Ko je temperatura sončnih celic 10°C višja od temperature
rezervoarja za vročo vodo za domačo rabo, bosta začeli delovati
črpalka solarne črpalne postaje in solarnega kompleta.(1)

■

Ko je temperatura sončnih celic nižja od temperature rezervoarja za vročo vodo za domačo rabo, bosta črpalka solarne
črpalne postaje in solarnega kompleta nehali delovati.

(1) Razen če je omogočeno ogrevanje vode za domačo rabo, je parameter solarne
prioritete = 1 in toplotna črpalka ogreva vodo v rezervoarju.
Glejte "Nastavljanje sistema" na strani 11 za več informacij.
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Navodila za delovanje
Nastavljanje sistema
Da bi zagotovili maksimalen prihranek energije z maksimalnim
udobjem, je treba sistem pravilno nastaviti.
Zato vam močno priporočamo naslednje.

Uporabljajte razporejanje s časovniki
■

Preverite usmeritev sončnih celic in ugotovite, v katerem času
dneva je sonce na njih močno in kdaj je šibko. Na primer, če so
sončne celice usmerjene na vzhod, bodo dobile intenzivno
sonce zjutraj in šibko sonce popoldne.

■

Preverite svoj običajni vzorec za porabo vroče vode. Na primer,
da se prhate zjutraj od 7h do 9h, in nato zvečer od 17h dalje.

■

Nastavite časovnike za ogrevanje vode za domačo rabo in
pospešeno ogrevanje tako, da boste onemogočili ogrevanje
rezervoarja za vročo vodo na notranji enoti, preden bo sončno
sevanje na sončne celice intenzivno.
Po drugi strani pa omogočite ogrevanje vode za domačo rabo
in/ai pospešeno ogrevanje kakšno uro, preden domnevate, da
boste porabljali vročo vodo, ali v nočnem času. Tako bosta
notranja enota in/ali pospeševalni grelnik ogrevala rezervoar
z vročo vodo za domačo porabo in zagotavljala vročo vodo, če
ne bo sonca.
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Zgled
Vaš vzorec porabe vroče vode za domačo rabo je od 7 h do 9 h zjutraj in od 17h do 23h zvečer.
Ker so sončne celice obrnjene na jugovzhod, jih bo sonce močno ogrevalo od 8h zjutraj do 18h popoldne.
Vzorec porabe vroče
vode

Pričakovan
Nepričakovan

Sončno sevanje na
sončnih celicah

Močno
Šibko

Priporočene nastavitve razporejanja
s časovnikom.
Ogrevanje vode za
domačo rabo/pospešeno
ogrevanje

Omogoči
Onemogoči
Ura

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

Če rezervoar za vročo vodo za domačo rabo ni bil dovolj ogrevan
s soncem podnevi, ali če ste zvečer porabili več vode, je treba vročo
vodo za domačo rabo ogreti ponoči z notranjo enoto, tako da bo
zjutraj vroča voda na voljo za rabo. Zato je v zgornjem primeru
omogočeno ogrevanje vode za domačo rabo, do začetka časa,
v katerem je pričakovana poraba vroče vode.

Z zgornjimi nastavitvami bo ogrevanje vode s toplotno črpalko/
pospeševalnim grelnikom omejeno na zahtevani minimum, solarna
toplota pa bo shranjena v rezervoarju za vročo vodo za domačo rabo
do maksimuma.

Zjutraj je ogrevanje vode za domačo rabo/pospešeno ogrevanje
onemogočeno. Tako se rezervoar za vročo vodo za domačo rabo po
porabi ali med njo ne ogreva še enkrat in sonce bo lahko vodo
segrelo, kolikor je to mogoče.

Sočasno ogrevanje vode na sonce in ogrevanje vode s toplotno
črpalko ni mogoče.

Ker je pričakovati porabo vroče vode spet od 17h dalje, se uro pred
tem spet vključi ogrevanje vroče vode za domačo porabo/pospešeno
ogrevanje, od 16h naprej. Tako bo zagotovljena maksimalna zmogljivost vroče vode okrog 17h, čeprav čez dan ne bo sonca.

To pomeni, da vsakokrat, ko termostat sporoči potrebo po vroči vodi,
in je omogočeno ogrevanje vode (s časovnikom ali gumbom ON/OFF
na rezervoarju, glejte priročnik za delovanje notranje enote), za
ogrevanje poskrbi toplotna črpalka. Če je solarno ogrevanje
zasedeno, se bo zaustavilo.

OPOMBA

Da bi nastavili časovnike, poglejte v priročnik za
delovanje notranje enote.

Nastavitev temperature rezervoarja za vročo vodo za
domačo rabo
Rezervoar za vročo vodo za domačo rabo ima 2 temperaturna
senzorja.
Zgornji je senzor termostata v vaši notranji enoti. Temperaturo je
mogoče nastaviti na vaši notranji enoti (poglejte v priročnik za
delovanje notranje enote). Svetujemo vam, da to temperaturo
nastavite tako nizko, kot je le mogoče. Začnite z nizko temperaturo,
npr. 48°C. Če se vam pri tej temperaturi dogaja, da vam zmanjka
tople vode med običajnimi dnevnimi vzorci, jo postopoma povečujte,
dokler temperatura tople vode ne pokriva vaših celodnevnih potreb.
OPOMBA

Za optimalno solarno učinkovitost in sistemsko delovanje vam svetujemo, da je nastavitev temperature
vroče vode za domačo rabo na krmiliku notranje enote
nižja od nastavitve temperature na krmilnika solarne
črpalne postaje.
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Privzeto ima ogrevanje rezervoarja s toplotno črpalko prioriteto pred
ogrevanjem s soncem.

To se zgodi, da se izognemo pomanjkanju vroče vode za domačo
rabo, če je sonce zelo šibko ali če je na voljo šele tik pred zahtevo po
vroči vodi (npr. na oblačen dan).
Privzeto nastavitev je mogoče spremeniti, tako da je vedno, ko je
ogrevanje na sonce na voljo, ogrevanje s toplotno črpalko (če
poteka) prekinjeno in bo njeno nalogo prevzelo sonce.
Da bi to spremenili, nastavite parameter [C-00] na 0. Glejte priročnik
za nameščanje notranje enote, poglavje "Nastavitve sistema", da bi
izvedeli, kako dostopati do parametrov sistema in jih spreminjati.
[C-00] na 0 pomeni solarno prioriteto, [C-01] na 1 pa pomeni
prioriteto toplotne črpalke.
OPOMBA

Bodite pozorni na to, da nastavitev tega parametra na
0 lahko povzroči nezadostne količine tople vode
v času, ko se pojavi zahteva po njej in je sonce šibko.
Če niste prepričani o tem, da bo na voljo dovolj vroče
vode, preverite temperaturo vroče vode za domačo
rabo na krmilniku (glejte priročnik za uporabo notranje
enote) in če je prenizka, pritisnite gumb 'ogrevanje
vroče vode za domačo uporabo s pospeševalnim
grelnikom'. Tako se bo takoj sprožilo ogrevanje vode
za domačo rabo s toplotno črpalko.

Poglejte v priročnik za delovanje notranje enote za
zamenjavo nastavitve temperature vroče vode za
domačo rabo.

Spodnji temperaturni senzor je senzor termostata v solarni črpalni
postaji. To temperaturo je mogoče nastaviti na solarni črpalni postaji.
To temperaturo nastavite tako visoko, kot je mogoče, a ne višje od
navedenih temperatur za nameščanje rezervoarjev za vročo vodo za
domačo rabo, sicer se lahko sproži termična zaščita rezevoarja.
- Za rezervoar za vročo vodo za domačo rabo EKHWS: 80°C
- Za rezervoar za vročo vodo za domačo rabo EKHWSU: 70°C
- Za rezervoar za vročo vodo za domačo rabo EKHWE: 75°C
OPOMBA

Nastavitev prioritetnih parametrov solarnega ogrevanja

OPOMBA

Pospeševalni grelnik in rezervoar za vročo vodo za
domačo rabo lahko delujeta neodvisno od solarnega
ogrevanja ali ogrevanja vode za domačo rabo
s toplotno črpalko.
Za podrobne odločitve o poteku ogrevanja vode za
domačo rabo s solarnim kompletom ali s toplotno
črpalko in/ali pospeševalnim grelnikom, glejte prilogi
"Potek odločitev o ogrevanju vode za domačo rabo
s toplotno črpalko ali solarnim kompletom" na strani 14
in "Potek odločitev ogrevanja vode za domačo rabo
s pospeševalnim grelnikom" na strani 15.
EKSOLHWAV1
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Odpravljanje težav in servisiranje
To poglavje daje koristne informacije za diagnozo in odpravo
določenih težav, do katerih lahko pride na enoti.

Simptom 3: Samo za EKHWSU
Črpalka solarne črpalne postaje začne delovati, a črpalka
solarnega kompleta ne deluje.
MOŽNE NAPAKE

REŠITEV

1

Nastavitve temperature
rezervoarja za vročo
vodo za domačo rabo so
bile znižane.

Glejte shemo povezav stikalne omarice za
rezervoar za vročo vodo za domačo rabo in
preverite nastavitev temperature.

2

2-smerni ventil ostane
zaprt.

Preverite ožičenje.
Glejte shemo povezav stikalne omarice za
rezervoar za vročo vodo za domačo rabo in
preverite nastavitev temperature.

Splošni napotki
Pred pričetkom postopka odpravljanja težav, enoto skrbno vizualno
preverite glede očitnih napak, kot so slabi priključki in napačno
ožičenje.
Preden vzpostavite stik z vašim lokalnim zastopnikom podjetja
Daikin, skrbno preberite to poglavje, ker boste s tem prihranili čas in
denar.
Ko preverjate stikalno omarico enote, vedno preverite, ali
je glavno stikalo enote izklopljeno.
Ko je aktivirana varnostna naprava, zaustavite enoto in ugotovite
zakaj se je aktivirala varnostna naprava prej, preden je bila
resetirana. V nobenih okoliščinah ne smete premostiti ali spremeniti
tovarniško nastavljenih vrednosti varnostnih naprav. Če ne morete
najti vzroka za težavo, pokličite vašega lokalnega prodajalca.

Kode napake
Ko je varnostna naprava aktivirana, začne svetleča dioda na
uporabniškem vmesniku utripati in prikaže se koda napake.
Z okvaro solarnega sistema so lahko povezane naslednje kode
napake. Najprej preverite tudi možnosti za njihovo odpravljanje, kot
je omenjeno v priročniku za nameščanje.
Ponastavite varnostno napravo, tako da enoto izključite in spet
vključite.
Navodila za izključitev enote

Splošni simptomi
Simptom 1: Črpalka solarne črpalne postaje začne delovati, a
črpalka solarnega kompleta ne deluje.
MOŽNE NAPAKE
1

REŠITEV

Rezervoar je dosegel
maksimalno dovoljeno
temperaturo (glejte
odčitek temperature na
zaslonu notranje enote)

Glejte "Maksimalna temperatura
rezevoarja" na strani 3.

Pomožni kontakt od
solarne črpalne postaje
do notranje enote ni
pravilno ožičen.

Preverite ožičenje. Ko solarna črpalna
postaja deluje, mora notranja povezava
dobiti 230 V.
(Če je na voljo, onemogočite funkcijo
spremenljive hitrosti na solarni črpalni
postaji)

3

Črpalka solarnega
kompleta ni pravilno
ožičena in povezana
z notranjo enoto prek
rezevoarja.

Preverite ožičenje.

4

Prednost za ogrevanje
vode za domačo rabo
ima toplotna črpalka.

Glejte "Nastavitev prioritetnih parametrov
solarnega ogrevanja" na strani 12.

Sprožil se je termični
odklop rezevoarja.

Glejte kodo napake AA v "Kode napake" na
strani 13.

2

5

Način delovanja Uporabniški vmesnik
(ogrevanje/hlajenje
=)

Način za ogrevanje
vode za domačo
rabo (w)

Pritisnite
gumb y

Pritisnite
gumb v

ON (vklop)

ON (vklop)

1-krat

1-krat

ON (vklop)

OFF (izklop)

1-krat

—

OFF (izklop)

ON (vklop)

—

1-krat

OFF (izklop)

OFF (izklop)

—

—

Če postopek za ponastavljanje varnostne naprave ne uspe, stopite
v stik z vašim lokalnim prodajalcem.
Koda
napake

Vzrok odpovedi

Rešitev

BH

Temperatura izhodne
vode notranje enote je
previsoka (>65°C)

Preverite 3-smerni ventil in njegovo
ožičenje.
• 3-smerni ventil je pokvarjen ali ni
pravilno priključen in ostane v položaju
'vroča voda za domačo rabo' med
delovanjem solarnega kompleta.
• Eden od nepovratnih ventilov
solarnega kompleta je pokvarjen.
Preverite nepovratne ventile.

AA

Termična zaščita
pospeševalnega grelnika
je odprta

Maksimalna dovoljena nastavitev
temperature na solarni črpalni postaji je
previsoka. (nastavljena mora biti na manj
kot 80°C za EKHWS, pod 70°C za
EKHWSU in pod 75°C za EKHWE
rezervoarje za vročo vodo).
Ponastavite termično zaščito
pospeševalnega grelnika za rezervoar
za vročo vodo za domačo rabo.

Simptom 2: Sonce je močno, solarna črpalna postaja in črpalke
solarnega kompleta pa se ne zaženejo.
MOŽNE NAPAKE
1

2

REŠITEV

Maksimalna temperatura
rezervoarja za vročo
vodo za domačo rabo je
dosežena

Preverite temperaturo vroče vode za
domačo rabo na krmilniku notranje enote
(glejte priročnik za delovanje notranje
enote) in preverite nastavitev maksimalne
temperature na solarni črpalni postaji.

Zunanja enota ogreva
rezervoar za domačo
rabo, saj je prioriteta za
ogrevanje vode za
domačo rabo predana
toplotni črpalki.

Glejte "Nastavitev prioritetnih parametrov
solarnega ogrevanja" na strani 12.

Odstranitev enote
Ko razstavljate enoto, morate hladivo, olje in druge dele zavreči
v skladu z ustrezno lokalno in nacionalno zakonodajo.
Vaš izdelek je označen s tem simbolom. To pomeni,
da električnih in elektronskih izdelkov ne smete
mešati v skupnih gospodinjskih odpadkih.
Sistema nikar ne poskušajte razstaviti sami: razstavljanje sistema,
delo s hladivom, oljem in drugimi deli mora izvesti kvalificiran
instalater v skladu z veljavno lokalno in državno zakonodajo.
Enote je treba obravnavati kot specializirano obdelovalno napravo za
ponovno uporabo in reciklažo. Če zagotovite, da boste napravo
pravilno odstranili, boste pripomogli k preprečevanju njenih negativnih posledic na okolje in zdravje človeka. Prosimo, da stopite v stik
z monterjem ali lokalnimi oblastmi, če želite več informacij.
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Tehnične specifikacije
• Maksimalni obratovalni tlak povezav do solarne črpalne postaje in od nje
• Maksimalni obratovalni tlak povezav do notranje enote in od nje in povezav do izmenjevalnika toplote rezervoarja za vročo vodo
za domačo rabo in od njega
• Minimalna/maksimalna temperatura okolice
• Minimalna/maksimalna temperatura tekočine
• Tekočina za prenos toplote (solarna stran)

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

Priloge
Potek odločitev o ogrevanju vode za domačo rabo s toplotno črpalko ali solarnim
kompletom
Nastavitev = 0

Nastavitev = 1
(ni solarne
prioritete)

(solarna
prioriteta)

Parameter solarne
prioritete

Da

Ne

Da

Sončna
energija na
voljo (solarna
plošča T >
DHW T SPS
+10°C)

Sončna energija
na voljo (solarna
plošča T > DHW T
SPS +10°C)

Ne

DHW T I/U ≤
toplotna črpalka
ON
temperature

Da

Ne

Ne

DHW T I/U ≤
toplotna črpalka
ON temperature

DHW T I/U ≤
toplotna
črpalka ON
temperature

Da

Ne
DHW ogrevanje
omogočeno
(s časovnikom
ali gumbom za
ogrevanje vode za
domačo rabo)

Da

Da

Ne
Ne

Ne

DHW T SPS >
maksimalna
temperatura
rezervoarja za
vročo vodo za
domačo rabo

DHW ogrevanje
omogočeno
(s časovnikom
ali gumbom za
ogrevanje vode
za domačo
rabo)

Da

Da

Ne

Da

DHW
ogrevanje
s toplotno
črpalko

DHW
ogrevanje
s toplotno
črpalko
Ne

DHW
ogrevanje
s solarnim
kompletom

DHW T SPS
> maksimalna
temperatura
rezervoarja
za vročo vodo
za domačo
rabo

Rezervoar je na
maksimalno
dovoljeni
temperaturi:
ogrevanje ni
več dovoljeno

DHW ogrevanje
omogočeno
(s časovnikom ali
gumbo za ogrevanje
vode za domačo rabo)

DHW
ogrevanje
s solarnim
kompletom

Da
DHW ogrevanje
mogoče le
s pospeševalnim
grelnikom. Glejte
potek odločitev
BH

DHW ogrevanje
mogoče le
s pospeševalnim
grelnikom. Glejte
potek odločitev BH.

Rezervoar je na
maksimalno dovoljeni
temperaturi: ogrevanje
ni več dovoljeno

DHW ogrevanje
s toplotno
črpalko

DHW

Vroča voda za domačo rabo

DHW T SPS

Temperatura vroče vode za domačo rabo na temperaturnem senzorju solarne črpalni postaje

DHW T I/U

Temperatura vroče vode za domačo rabo na temperaturnem senzorju notranje enote.

BH

Pospeševalni grelnik

Priročnik za montažo in uporabo
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Potek odločitev ogrevanja vode za domačo rabo s pospeševalnim grelnikom
Nastavitev = 1
(ni solarne
prioritete)

Nastavitev = 0
(solarna
prioriteta)

Parameter solarne
prioritete

Da

Da

Ne

Sončna
energija na
voljo (solarna
plošča T >
DHW T SPS
+10°C)

Sončna energija
na voljo (solarna
plošča T > DHW T
SPS +10°C)

Da

Ne

Ne

DHW T I/U ≤ BH
ON temperatura
Ne

Ne

DHW T I/U ≤
BH ON
temperatura

Da

Ni delovanja BH
(solarni komplet
bo deloval, če
maksimalna
temperatura to ni bila
še dosežena)

DHW T I/U ≤
BH ON
temperatura

Delovanje BH
omogočeno
(z razporejanjem
s časovnikom)

Da

Da

Ne

Delovanje BH
omogočeno (z
razporejanjem
s časovnikom)

Ne

Ne

Da
Ne

Da

Da

Zamik časa
BH končan
Da

Ni delovanja BH
(solarni kit bo
deloval, če
maksimalna
temperatura še ni
bila dosežena)

Delovanje
BH omogočeno (z razporejanjem s
časovnikom)

BH čas
z zamikom
končan

Delovanje BH
Ne

Ni delovanja
BH

BH čas z zamikom
končan
Delovanje BH
skupaj
s solarnim
kompletom

Da

Ni delovanja BH
Delovanje BH

DHW

Vroča voda za domačo rabo

DHW T SPS

Temperatura vroče vode za domačo rabo na temperaturnem senzorju solarne črpalni postaje

DHW T I/U

Temperatura vroče vode za domačo rabo na temperaturnem senzorju notranje enote.

BH

Pospeševalni grelnik

EKSOLHWAV1

Solarni komplet za sistem s toplotno črpalko zrak - voda
4PW41598-9D

Priročnik za montažo in uporabo

15

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

4PW41598-9D

Copyright © Daikin

