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Въведение

Обща информация

Благодарим ви за покупката на този соларен комплект
EKSOLHWAV1.

Соларният комплект трябва да се монтира от компетентно лице
и в съответствие с инструкциите от това ръководство.

Соларният комплект е за свързване към домакински резервоар
за гореща вода EKHWS*/EKHWE*.

Соларният комплект ще ви позволи да загрявате домакинската
вода посредством слънцето, когато има слънцегреене. 

За да получите най-голям комфорт и най-голяма икономия на
енергия от вашата система, спазвайте раздел "Конфигуриране
на вашата система" на страница 11 на това ръководство.

Обхват на това ръководство

Това ръководство за монтаж описва процедурите за монтаж и
експлоатация на соларен комплект EKSOLHWAV1.

Идентифициране на модела

EKSOLHWAV1
Соларен комплект за топлинна помпа 

въздух към вода

Ръководство за монтаж и
експлоатация

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
ПРЕДИ МОНТАЖ. 

МОЛЯ, ОСТАВЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ПРИ
СОЛАРНИЯ КОМПЛЕКТ EKSOLHW СЛЕД МОНТАЖА.

НЕПРАВИЛНИЯТ МОНТАЖ ИЛИ СВЪРЗВАНЕ НА
ОБОРУДВАНЕТО ИЛИ АКСЕСОАРИТЕ КЪМ НЕГО
МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ТОКОВ УДАР, КЪСО СЪЕДИНЕ-
НИЕ, ПОЖАР ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ ПО УРЕДА. ИЗПОЛЗ-
ВАЙТЕ САМО АКСЕСОАРИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ
DAIKIN, КОИТО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ СПЕЦИАЛНО
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ С ТОВА ОБОРУДВАНЕ. ДОВЕРЕТЕ
МОНТАЖА НА КВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ.

АКО НЕ СИГУРНИ ОТНОСНО МОНТАЖА ИЛИ
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА, ВИНАГИ СЕ
ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ ВАШИЯ ДОСТАВЧИК НА УРЕДИ
DAIKIN ЗА СЪВЕТ И ИНФОРМАЦИЯ.

ОПИСАНИЯТ В ТОВА РЪКОВОДСТВО МОДУЛ Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ И
ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА В ДИАПАЗОН
0°C~35°C.

EK SOL HW А V1

V1 = 1P/230 V/50 Hz

Серии

Домакинска топла вода

Соларен комплект

Комплект за Европа
EKSOLHWAV1
Соларен комплект за топлинна помпа въздух към вода
4PW41598-8G
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Обща настройка и работа на системата

Обща настройка на системата

Соларният комплект е предназначен да пренася топлината от
соларните панели Daikin към топлообменника на домакински
резервоар за гореща вода EKHWS*/EKHWE* и да се монтира
в системата както е показано на схемата по-долу.

Соларните панели (1) улавят топлината от слънцето. Когато
температурата на гликоловият разтвор в соларния панел стане
по-висока от температурата на водата в домакинския резер-
воар за гореща вода, помпата на соларната помпена станция (2)
и помпата на соларния комплект (4) започват да работят, за да
прехвърлят топлината към топлообменника на домакинския
резервоар за гореща вода, освен ако не е даден приоритет на
топлинната помпа. Вижте "Инструкции за експлоатация" на
страница 11 (подраздел: Конфигуриране на вашата система).

Аксесоари

Аксесоари, доставяни със соларния комплект

1 Соларни панели (EKS*26)

2 Соларна помпена станция (EKSRDS1A)

3 Контролер на соларна помпена станция със сензори 
за температура (EKSR3PA)

3.1 Сензор за температура на резервоар

3.2 Сензори за възвратна температура към соларните 
панели, TR

3.3 Сензор за подавана температура с измервател на потока 
от соларните панели (опция EKSFLP12A)

3.4 Сензор за температура на соларен панел, TK

4 Соларен комплект (EKSOL*)

5 Сензор за температура на гореща домакинска вода на уреда

6 Електромагнитен 2-посочен клапан 
(само за Великобритания)
Задължително съответствие със строителна разпоредба G3 
на Великобритания. Вижте комплект EKUHW*.

Отоплителна система.
Вижте ръководството за монтаж на уреда.

Пример за уред

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поради провеждането на топлина, тръбите между
отоплителния кръг и съединението за соларния
комплект може да се нагорещят силно.
Поради това, тази тръба трябва да е направена от
мед, с дължина поне 0,5 м и да бъде изолирана.
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Необходими аксесоари за монтаж 
на соларния комплект за всеки тип 

домакински резервоар за гореща вода

EKHWS EKHWSU EKHWE

150 200 300 150 200 300 150 200 300

1 Термисторно гнездо 
1/2" Мъжки BSP 
(вътрешен диаметър 
6,1)

1 1 1 1 1 1 1 — — —

2 Свързваща тръба 
3/4" мъжки 
BSP x 3/4" мъжки 
BSP

1 1 1 1 — — — 1 1 1

3 Уплътнение 7 6 7 7 7 6 6 6 7 7

4 Адаптер 3/4" женски 
BSP x 3/4" мъжки 
BSP

1 — 1 1 — — — — 1 1

5 Адаптер 3/4" мъжки 
BSP x 3/4" мъжки 
BSP

5 5 5 5 4 5 5 5 5 5

6 PG нипел и гайка 2 2 2 2 2 2 2 — — —

7 Ръководство за 
монтаж

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 Адресна карта за 
EKRP1HB солар/ 
дистанционна 
аларма

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Модул на соларен 
контактор K7M

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Фиксиращ винт за 
контактор

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1x 5x1x1x 7x 2x 1x 1x 1x 2x
1 3 654 72 8 9 10
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Обзор на соларния комплект

Основни компоненти

Предпазни функции

Термичен прекъсвач

Соларният комплект е електрически свързан с термичния пред-
пазен прекъсвач на домакинския резервоар за гореща вода.
(вижте "Окабеляване" на страница 5).

Когато се задейства предпазният термичен прекъсвач на
домакинския резервоар за гореща вода, захранването към
помпата на соларния комплект се прекъсва, така че към
резервоара повече не се подава слънчева топлина.

Термостати на домакински резервоар за гореща вода (само
за Великобритания)

Ако температурата на домакинския резервоар за гореща вода
се повиши прекалено много, термостатите ще спрат помпата на
соларната помпена станция (73°C) и ще затворят електро-
магнитния 2-посочен клапан (79°C).

Монтаж на соларния комплект

Избор на място за монтаж

■ Соларният комплект трябва да се монтира в помещение,
в което не може да замръзне, и да се свърже директно към
домакинския резервоар за гореща вода.

■ Осигурете достатъчно сервизно пространство, както е
посочено на долната схема.

■ Пространството около уреда трябва да е достатъчно за
циркулация на въздуха.

■ Трябва да се гарантира, че в случай на утечка, течащата
вода няма да причини щети или опасни ситуации.

■ Оборудването не е предназначено за употреба в потен-
циално експлозивна атмосфера.

■ Не монтирайте и не използвайте уреда в помещенията,
описани по-долу.
- Където има наличие на корозивен газ от рода на 

сернистия газ: медните тръби и запоените места могат 
да кородират.

- Където се използва летлив запалим газ като разредител 
или бензин.

- Където има машини, генериращи електромагнитни 
вълни: системата за управление може да работи 
неизправно.

- Където въздухът съдържа високи концентрации на сол, 
като в близост до океана и където напрежението 
варира много (напр., в заводи). Това се отнася също до 
превозни средства или плавателни съдове.

Размери и сервизно пространство

Долните размери на сервизното пространство са свързани
с изискванията за монтаж само на соларния комплект.
За размерите на сервизното пространство на домакинския
резервоар за гореща вода, вижте ръководството за монтаж на
домакинския резервоар за гореща вода.

1 Циркулационна помпа на соларния комплект

2 Топлообменник

3 Входящо съединение от соларната помпена станция

4 Възвратно съединение към соларната помпена станция

5 Входящо съединение от уреда

6 Възвратно съединение към уреда

7a Възвратно съединение към топлообменника на 
200/300 литровия домакински резервоар за гореща вода

7b Възвратно съединение към топлообменника на 150 литровия 
домакински резервоар за гореща вода

8 Входящо съединение от топлообменника на домакински 
резервоар за гореща вода

9 Корпус на EPP

10 Обратни клапани

10

10

8

7a

6

4

5

3

1

2

7b9 9

БЕЛЕЖКА При монтаж на соларния комплект за домакински
резервоар за гореща вода EKHWSU150* (само за
Великобритания), соларният комплект няма да
пасва достатъчно плътно към резервоара.
EKSOLHWAV1
Соларен комплект за топлинна помпа въздух към вода
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Указания за монтажа

■ Уверете се, че всички тръби към соларния комплект са
изолирани.

■ Уверете се, че всички тръби към соларния комплект са
достатъчно добре подпрени, за да не оказват напрежение
върху соларния комплект.

■ Уверете се, че всички тръби са защитени от замърсяване
по време на монтажа. Замърсяването в тръбите може да
запуши топлообменника на соларния панел и да намали
производителността му.

Монтиране на соларния комплект

■ Модулът трябва да бъде проверен след доставката и
всички установени повреди трябва да се съобщят
незабавно на представител на организацията, извършила
доставката.

■ Проверете дали всички аксесоари са приложени. Вижте
"Аксесоари, доставяни със соларния комплект" на
страница 2.

■ Старайте се да доставите уреда колкото е възможно по-
близо до мястото на монтажа без да го изваждате от
опаковката, за да го предпазите от повреди по време на
транспортирането.

Процедура

Вижте схемите за монтаж. Номерата на схемите се отнасят за
описаните по-долу стъпки.

1 Разположете домакинския резервоар за гореща вода на
подходящо място, за да улесните монтажа на соларния
комплект. Затова препоръчваме първо да прочетете
цялата процедура за монтаж. Вижте указанията за монтаж
в ръководството за монтаж на домакинския резервоар за
гореща вода.

Само EKHWS(U):
Поставете термисторното гнездо в термисторния отвор за
сензора за температура на домакинската гореща вода на
соларната помпена станция. (Вижте "Аксесоари, доставяни
със соларния комплект" на страница 2, част 1).

2 Вижте съответната подточка, в зависимост от капацитета
на вашия резервоар. За Великобритания, вижте 2.3.

■ EKHW*200/300*: 

2.1 Поставете адаптера 3/4" женски BSP x 3/4" мъжки BSP
в съединението за входящ поток на домакинския
резервоар за гореща вода. Вижте "Аксесоари,
доставяни със соларния комплект" на страница 2,
част 4.

2.2 Поставете съединителна тръба 3/4" мъжки BSP x 3/4"
мъжки BSP и уплътнение в съединението за входящ
поток на домакинския резервоар за гореща вода.
Вижте "Аксесоари, доставяни със соларния комплект"
на страница 2, част 2 и 3.

■ EKHW*150*: Поставете съединителна тръба 3/4" мъжки
BSP x 3/4" мъжки BSP в съединението за входящ поток
на домакинския резервоар за гореща вода. Вижте
"Аксесоари, доставяни със соларния комплект" на
страница 2, част 2.

■ EKHWSU*:

2.3 Поставете адаптера 3/4" мъжки BSP x 3/4" мъжки BSP
(x2) в електромагнитния 2-посочен клапан,
предоставен като аксесоар с комплекта EKUHW*.
Вижте "Аксесоари, доставяни със соларния комплект"
на страница 2, част 5.

2.4 Поставете електромагнитния 2-посочен клапан
в съединението за входящ поток на домакинския
резервоар за гореща вода. 
Клапанът трябва да е монтиран така, че главата на
клапана да е над хоризонталното ниво на тръбите, за
да няма рискове в много малко вероятният случай на
утечки.
Клапанът трябва да е монтиран така, че главата на
клапана да сочи към предната част на домакинския
резервоар за гореща вода, а кабелният вход да е на
дъното. Проверете посоката на потока, обозначена
с излята стрелка върху корпуса на електромагнитния
клапан. Не стискайте главата на клапана при
съединяване и затягане.

3 Само за EKHW*150*:

3.1 Развийте стоп 3/4" мъжки на възвратното съединение
към топлообменника на 150 литровия домакински
резервоар за гореща вода. Продължете да
уплътнявате. 

3.2 Поставете стоп 3/4" мъжки + уплътнение на възврат-
ното съединение към топлообменника на 200/300
литровия домакински резервоар за гореща вода.

А В А В

EKHWS150*
EKHWS200*
EKHWS300*
EKHWSU200*
EKHWSU300*

980 400 EKHWE150*
EKHWET150*
EKHWE200*

945 400

EKHWE300* 1060 400

EKHWSU150* 1010 430

B
A

97
1

15°

фигура 1 фигура 2 фигура 3

EKHW*150* EKHWSU150* EKHWSU200*

EKHW*200* EKHWSU300*

EKHW*300*
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4 Поставете адаптер 3/4" мъжки BSP x 3/4" мъжки BSP
в съединението за изходящ поток на топлообменника на
домакинския резервоар за гореща вода. Вижте "Аксесоари,
доставяни със соларния комплект" на страница 2, част 5.

За EKHWSU150* (само Великобритания): Поставете тръба
3/4" мъжки BSP x 3/4" мъжки BSP в съединението за
изходящ поток на топлообменника на домакинския резер-
воар за гореща вода (закупува се на място, L = 50 мм). 

5 Поставете соларния комплект и уплътненията (x2) на
съединението за изходящ поток и съединението за входящ
поток на топлообменника на домакинския резервоар за
гореща вода. Момент на затягане 5 N•m. Вижте
"Аксесоари, доставяни със соларния комплект" на
страница 2, част 3.

6 Поставете адаптери 3/4" мъжки BSP x 3/4" мъжки BSP (x4)
към външните тръби:

■ Входящо съединение от уреда.

■ Възвратно съединение към уреда.

■ Входящо съединение от соларната помпена станция.

■ Възвратно съединение към соларната помпена станция.
Вижте "Аксесоари, доставяни със соларния комплект" на
страница 2, част 5.

7 Поставете соларния комплект и уплътненията (x4) към
външните тръби. Момент на затягане 5 N•m. Вижте
"Аксесоари, доставяни със соларния комплект" на
страница 2, част 3.

8 За EKHWSU* (само за Великобритания): Отрежете EPP
материала на EPP капака.

9 Монтирайте лявата страна на EPP корпуса върху соларния
комплект.

10 Монтирайте EPP капака върху дясната страна на EPP
корпуса.

11 Монтирайте дясната страна на EPP корпуса върху
соларния комплект.

Кабелите на помпата да се прекарат през отворите
в дъното на EPP корпуса.

12 Използвайте винтовете и шайбите (x2) за закрепване на
EPP корпуса. Завийте до затегнато положение.

Вижте глава ДПримери за типични приложения" от ръководст-
вото за монтаж, предоставено с модула, за повече подробности
по свързването на водните кръгове и моторизирания 3-посочен
клапан.

Зареждане на вода

Заредете вода в уреда и резервоара (вижте ръководството за
монтаж на домакинския резервоар за гореща вода и ръководст-
вото за монтаж на уреда).

Заредете веригата на соларния панел с гликолов разтвор.

Окабеляване

Обзор

Долната илюстрация дава обзор на изискваното местно
окабеляване между някои части на уреда. Вижте също схемата
на окабеляване, ръководството за монтаж на уреда,
домакинския резервоар за гореща вода и соларната помпена
станция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поради провеждането на топлина, тръбите между
отоплителния кръг и съединението за соларния
комплект може да се нагорещят силно.
Поради това, тази тръба трябва да е направена
от мед, с дължина поне 0,5 м и да бъде
изолирана.

Уверете се, че кабелите на помпата не влизат
в контакт с тръбите под помпата при прекарване
на кабелите.

Не включвайте входящите и изходящите съединения.

БЕЛЕЖКА За монтаж на адекватни съединения между уреда
и соларния комплект, от съществено значение е
3-посочният моторизиран клапан да се монтира
правилно.

Уверете се, че тръбите за вода, свързани към солар-
ния комплект и излизащи от соларния панел и уреда,
са достатъчно подпрени и не оказват напрежение
върху соларния комплект.

Спазвайте инструкциите, дадени от доставчика на
соларния панел. Използвайте само нетоксичен гликол.

■ Изключете захранването преди да правите
всякакви връзки.

■ Окабеляването и монтажът на компонентите
трябва да се извършват от лицензиран електро-
техник и следва да отговарят на съответните
европейски и национални законови разпоредби.

■ Окабеляването трябва да се извършва в съот-
ветствие с приведените по-долу схеми и
инструкции.

A...I Вижте ръководството за монтаж на уреда

J Соларен панел

K Контролер на соларна помпена станция (EKSR3PA)

L Соларна помпена станция (EKSRDS1A)

M Соларен комплект

N Само за EKHWSU: електромагнитен 2-посочен клапан

Пример за уред

T

M

M

2B

1 3

4C 5

6

7

8

D

A 9

E
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I

G

N

F
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M

15 16
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K
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M
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Монтиране на EKRP1HB в уреда

Монтирайте предоставената със соларния комплект PCB
в уреда.

Вижте "Аксесоари, доставяни със соларния комплект" на
страница 2, част 8.

1 Отворете кутията на EKRP1HB.

2 Извадете PCB и я разопаковайте.

3 Отворете плика с аксесоари и вземете конектора,
етикиран с X1A.

4 Поставете този конектор на EKRP1HB PCB (на конектора
X1A/CN1).

5 Монтирайте пластмасовите повдигачи от плика
с аксесоари към задната плоча на превключвателната
кутия.

6 Поставете EKRP1HB PCB върху пластмасовите повдигачи.

■ Само за модули EKHBH/X:
Монтирайте управляващия проводник (от плика
с аксесоари) между A1P: X33A (основната PCB) и A4P:
X2A/CN2 (EKRP1HB PCB).

Елемент Описание
Изискван брой 

проводници
Максимална 
сила на тока

1 ... 9 Вижте ръководството за монтаж на уреда

10 Кабел за сензора 
на соларния панел

2 —

11 Сензор за температура 
на гореща домакинска 
вода на соларната 
помпена станция

2 —

12 Сензор за възвратна 
температура на соларния 
комплект

2 —

13 Кабел за работен сигнал 
от контролера на 
соларната помпена 
станция към уреда

2 —

14 Захранващ кабел от 
уреда към резервоара
(Закупува се на място)

EKHWS 2(1)

(1) Минимално сечение на кабела: 0,75 мм2

1 A

EKHWE 2(1)

EKHWSU 4(1)

15 Захранващ кабел от 
соларния комплект 
към резервоара

2 + GND 1 A

16 Само за EKHWSU.
Захранваща кабел от 
електромагнитния 
2-посочен клапан 
към резервоара 

2 + GND 1 A

1 Опакована PCB (адресна карта на солар/дистанционна 
аларма)

2 Ръководство за монтаж

3 Плик с аксесоари

4 EKRP1HB кутия

3
2

1

3

4

2 1

X2A/CN2

X
1A

/C
N

1

YC
Y1 Y2 Y3 Y4

4a

OPTIONAL

X2M

2120
Q2L3-way valve2-way valve

12114

thermostat

21 3 5 6 7 8 9 10 13 19

thermal
 fuse

14 15 16 17 18
SOLAR PUMP

15a

X2A/CN2

OPTION EKHW*

OPTION EKHW*

OPTION EKHW*

OPTION EKHW*
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■ Само за модули EDH, EBH, EDL и EBL:
Монтирайте управляващия проводник (от плика
с аксесоари) между A11P: X33A (основната PCB) и A4P:
X2A/CN2 (EKRP1HB PCB).

Монтиране на модула на соларния контактор K7M в
уреда

Вижте "Аксесоари, доставяни със соларния комплект" на
страница 2, част 9.

1 Закрепете модула на соларния контактор K7M над етикета
K7M в уреда. Използвайте 2-та предоставени фиксиращи
винта. Вижте "Аксесоари, доставяни със соларния
комплект" на страница 2, част 10.

■ Само за модули EKHBH/X_AA и EKHBH/X_AB:

X2A/CN2

A11P

X33A

■ Монтаж на модула на соларния контактор K7M се
ИЗИСКВА САМО за:

■ EKHBH/X_AA и EKHBH/X_AB.

■ EDH_AA, EBH_AA, EDL_AA и EBL_AA.

■ Монтаж на модула на соларния контактор K7M се
НЕ СЕ ИЗИСКВА за EKHBH/X_BA.

4a

OPTIONAL

X2M

2120
Q2L3-way valve2-way valve

12114

thermostat

21 3 5 6 7 8 9 10 13 19

thermal
 fuse

14 15 16 17 18
SOLAR PUMP

15a

OPTION EKHW*

OPTION EKHW*

OPTION EKHW*

OPTION EKHW*

X2A/CN2
EKSOLHWAV1
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4PW41598-8G

Ръководство за монтаж и експлоатация

7



■ Само за модули EDH_AA, EBH_AA, EDL_AA и EBL_AA:

2 Поставете конектора K7M на конектора X14A на A1P
(EKHB)/A11P (EDH, EBH, EDL, EBL) PCB.

3 Монтирайте K7M проводник, етикиран с X2M/19 на клемен
блок X2M в горно положение на клема 19.

4 Прекарайте K7M проводник, етикиран с X2M/21 под
(EKHBH/X)/около (EDH, EBL, EDH и EDL) клемен блок X2M
най-напред, след това монтирайте този проводник на
клемен блок X2M в долно положение на клема 21 (от
страната за външно свързване на клемен блок X2M).

Свързване на сензорите за температура

1 Монтирайте сензора на соларния панел на соларната
помпена станция в соларния панел съгласно инструкциите
на соларната помпена станция и соларния панел.

2 Монтиране на сензор за температура на гореща
домакинска вода на соларната помпена станция

■ EKHWS(U)
Монтирайте сензор за температура на гореща
домакинска вода на соларната помпена станция
в долния държач за сензор на домакинския резервоар
за гореща вода. 
Вкарайте сензора възможно най-навътре в държача и
използвайте термична паста.

■ EKHWE

Свързване на захранващия кабел от уреда към
домакинския резервоар за гореща вода

Свържете клемите на уреда към домакинския резервоар за
гореща вода.

Закрепете кабела с кабелни връзки, за да осигурите
достатъчно хлабина.

Вижте ръководството за монтаж на домакинския резервоар за
гореща вода.

Свързване на контролера на соларната помпена
станция, соларната помпена станция, вътрешния
модул, домакинския резервоар за гореща вода и
соларния комплект

Вижте долната фигура.

1 Направете нужните съединения между опционална PCB
A4P и клема X2M на вътрешния модул,

2 свържете контролера на соларната помпена станция към
помпената станция,

3 свържете контролера на соларната помпена станция към
вътрешния модул,

4 свържете вътрешния модул към домакинския резервоар за
гореща вода,

5 свържете захранващия кабел от соларния комплект към
домакинския резервоар за гореща вода.

■ Само за модули EKHBH/X_AA и EKHBH/X_AB:

БЕЛЕЖКА ■ Сензорът за температура на гореща
домакинска вода на уреда е монтиран
в горния държач за сензор на
домакинския резервоар за гореща вода.

■ Разстоянието между термисторния и
захранващия кабел трябва винаги да е
поне 5 cm, за да не се допусне електро-
магнитна интерференция върху
термисторния кабел.

X2M

K7M

19 20 21

19

21

X14A

A11P

A4P

1 2 3

Вижте стикера със схема на окабеляването в прев-
ключвателната кутия на резервоара за гореща вода.

19 20 21

1 2 4 3

P2 P1 19 20

YC Y3

P

N L

P

N L

N L 1 2 3L N

A4P

X2M

P1/P2 BSK

X8M

X10M

EKHWS*

EKHWE*

EKHB*AA/EKHB*ABEKSR3PA

EKSOLHWAV1EKSRDS1A

32 1

4

5
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■ Само за модули EKHBH/X_BA: ■ За съединение с домакински резервоар за гореща вода:

13a 21 28 29

1 2 4 3

P2 P1 19 20

X3 X4 YC Y3

P

N L

P

N L

N L 1 2 3L N

A4P

X2M

P1/P2 BSK

X8M

X10M

EKHWS*

EKHWE*

EKHB*BAEKSR3PA

EKSOLHWAV1EKSRDS1A

32 1

4

5

■ Свържете всеки заземяващ проводник.

■ EKHWS(U)

Уверете се, че кабелът не е опънат, чрез
правилно използване на PG нипели и PG гайки
(монтирани на домакинския резервоар за гореща
вода).
Вижте "Аксесоари, доставяни със соларния
комплект" на страница 2, част 6. Местата, където
трябва да се завинтят PG нипели и PG гайки
в домакинския резервоар за гореща вода, са
посочени на фигури 1, 2 и 3 като действие 14.

■ EKHWE

PCB: A4P

2x3x 14
EKHWSU

2x2x

2x2x

14
EKHWS

EKSOLHW

2x2x EKSOLHW

2x1x EKUHW2WB

Unit EKSOLHW
EKSOLHWAV1
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Стартиране

Подготовка на системата за първоначално пускане

Освен проверките преди първоначално пускане на уреда
(вижте ръководството за монтаж на уреда), трябва да прове-
рите следните неща по монтажа на соларния комплект, преди
да включите прекъсвача на веригата:

■ Домакинският резервоар за гореща вода е напълнен
с вода. Вижте ръководството за монтаж на домакинския
резервоар за гореща вода.

■ Кръгът, свързан със соларния комплект, е напълнен с вода.
Вижте ръководството за монтаж на уреда.

■ Кръгът на соларния колектор е напълнен с гликол. Вижте
ръководството за монтаж на соларния кръг.

■ Уверете се, че соларният комплект е добре закрепен към
домакинския резервоар за гореща вода и няма утечки.

■ Външно окабеляване и заземяване

Уверете се, че помпата на соларния комплект е свързана
към домакинския резервоар за гореща вода както е
показано на схемата за окабеляване и че заземяващите
проводници на помпата са свързани правилно.
Заземяващите клеми трябва да са затегнати.

■ Уверете се, че спомагателният контакт на соларната помпа
е свързан с уреда.

■ Уверете се, че захранващият кабел от уреда е свързан към
домакинския резервоар за гореща вода.

■ Монтиране на сензорите

Уверете се, че сензорът за температура на соларния панел
и сензора за температура на домакинската гореща вода на
соларната помпена станция са правилно монтирани.

■ Проверете дали по соларната помпена станция са
направени следните настройки:

■ Максимална температура на соларния панел: ≤110°C

■ Максимална температура на резервоара: 
- За домакински резервоар за гореща вода EKHWS: 80°C
- За домакински резервоар за гореща вода EKHWSU: 

70°C
- За домакински резервоар за гореща вода EKHWE: 75°C

■ Минимална температурна разлика между домакински
резервоар за гореща вода и соларен панел преди
стартиране на помпата: ≥10°C

Списък за проверка на функционирането

Следните елементи трябва да бъдат проверени за правилно
функциониране:

■ Когато температурата на соларния панел стане 10°C
по-висока от температурата на домакинския резервоар за
гореща вода, помпата на соларната помпена станция и
помпата на соларния комплект ще започнат да работят.(1)

■ Когато температурата на соларния панел стане по-ниска от
температурата на домакинския резервоар за гореща вода,
помпата на соларната помпена станция и помпата на
соларния комплект ще престанат да работят.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поради провеждането на топлина, тръбите между
отоплителния кръг и съединението за соларния
комплект може да се нагорещят силно.
Поради това, тази тръба трябва да е направена от
мед, с дължина поне 0,5 м и да бъде изолирана.

(1) Освен ако не бъде активиран режим на загряване на домакинска 
вода, параметърът за приоритет на солара е = 1 и топлинната помпа 
загрява домакинската вода в този момент. 
Вижте "Конфигуриране на вашата система" на страница 11 
за подробности.
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Инструкции за експлоатация

Конфигуриране на вашата система

За да се гарантира максимално спестяване на енергия при
максимален комфорт, системата трябва да се конфигурира
правилно.

Поради това, силно се препоръчва да се направи следното:

Използване на таймери

■ Проверете ориентацията на вашия соларен панел и
установете по кое време на деня се очаква най-силен и
най-слаб интензитет на слънчевото греене. Например,
соларният панел, ориентиран на изток, ще получава силен
интензитет сутрин, слаб интензитет следобед.

■ Проверете вашата нормална схема на потребление на
топла вода, напр., душ сутрин от 7 до 9 и отново вечер след
17 часа.

■ Настройте таймера за "загряване на домакинска вода" и
"спомагателно загряване", за да деактивирате загряването
на домакинския резервоар за гореща вода от уреда, преди
слънчевата радиация на соларния панел да стане
интензивна.
От друга страна, активирайте "загряване на домакинска
вода" и/или "спомагателно загряване" 1 час преди обичай-
ното начало на консумация на топла вода или нощно време.
По този начин, уредът и/или спомагателният нагревател ще
загряват домакинския резервоар за гореща вода и ще
осигурят наличие на топла вода в случай, че няма слънце.

Пример

Вашият разход на топла вода е обичайно между 7 и 9 часа сутринта и от 17 до 23 часа вечер.

Тъй като соларният панел е ориентиран на югоизток, излъчването може да бъде интензивно върху соларния панел от 8 сутринта до
18 часа вечерта.

Ако домакинският резервоар за гореща вода не е затоплен
достатъчно от слънцето през деня или ако е използвана много
топла вода предната вечер, домакинският резервоар за гореща
вода трябва да се подгрее през нощта чрез уреда, така че на
сутринта да има топла вода. Поради това, в горния пример е
активирано загряването на домакинска вода през нощта, до
очакваното начало на консумацията на топла вода.

На сутринта, режимът на загряване на домакинска вода/
спомагателен нагревател се деактивира. По този начин,
домакинският резервоар за гореща вода не се подгрява
повторно след или по време на консумация на топла вода и
слънцето успява да нагрее водата възможно най-много.

Тъй като консумация на топла вода се очаква отново от 17 часа
нататък, загряване на домакинска вода/спомагателен
нагревател се активират отново 1 час по-рано, от 16 часа
нататък. Това ще гарантира, че в случай на липса на слънчево
греене през деня, в 17 часа следобед ще има максималното
количество топла вода.

Настройка на температурата на домакинския
резервоар за гореща вода

Домакинският резервоар за гореща вода има 2 сензора за
температура.

Горният сензор за температура е термостатният сензор на
вашия уред. Тази температура може да се задава от уреда
(вижте ръководството за експлоатация на уреда). Препоръчва
се задаването на възможно най-ниска стойност за тази темпе-
ратура. Започнете с ниска температура, напр. 48°C. Ако при
тази температура изпитвате недостиг на топла вода при
обичайната ви схема на консумация на топла вода, увелича-
вайте постепенно, докато установите коя температура покрива
вашите дневни нужди.

Схема на консумация 
на домакинска гореща 
вода

Очаквана

Не се очаква

Слънчева радиация 
върху соларния панел Силна

Слаба

Препоръчителна настройка на таймерите

Загряване на 
домакинска 
вода/спомагателен 
нагревател

Активирано

Деактивирано

Час 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

БЕЛЕЖКА За настройка на таймерите, вижте ръководството
за експлоатация на уреда.

БЕЛЕЖКА Вижте ръководството за експлоатация на уреда,
за да промените настройката за температура на
домакинската гореща вода.
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Долният сензор за температура е термостатният сензор на
соларната помпена станция. Тази температура може да се
зададе от соларната помпена станция. Задайте възможно най-
висока стойност на тази температура, но не по-висока от посо-
чените за домакинския резервоар за гореща вода температури,
тъй като в противен случай може да се задейства термичната
му защита.

- За домакински резервоар за гореща вода EKHWS: 80°C
- За домакински резервоар за гореща вода EKHWSU: 

70°C
- За домакински резервоар за гореща вода EKHWE: 75°C

При горните настройки, загряването на водата от топлинна
помпа/спомагателен нагревател ще бъде ограничено до мини-
мално необходимото, а соларната топлина ще се използва
максимално в домакинския резервоар за гореща вода.

Настройка на параметъра за соларен приоритет

Едновременното загряване на вода от слънцето и от топлин-
ната помпа не е възможно. 

По подразбиране, загряването на резервоара от топлинната
помпа има приоритет пред загряването от слънцето.

Това означава, че когато има заявка от термостата за гореща
домакинска вода и се активира загряването на домакинската
вода (чрез таймер или бутон за включване/изключване на
загряването на домакинската вода, вижте ръководството за
експлоатация на уреда), загряването ще се извърши от топлин-
ната помпа. В случай, че соларното загряване е заето, то ще се
прекрати.

Това се прави за избягване на недостиг на топла вода в случай
на слабо слънцегреене или ако слънцегреенето се засили много
малко преди очакваното потребление на топла вода (напр.,
в облачни дни).

Тази подразбираща се настройка може да се променя, така че
винаги, когато се активира соларното загряване, загряването
на водата чрез топлинна помпа ще се (ако е заето) прекъсне и
ще се премине към соларно загряване.

За да промените това, задайте на параметър [C-00] стойност 0.
Вижте ръководството за монтаж на уреда, параграф "Полеви
настройки", за да научите как да сменяте полеви настройки.
[C-00] със стойност 0 означава соларен приоритет, [C-01] със
стойност 1 означава приоритет на топлинната помпа.

Отстраняване на проблеми и сервизно 
обслужване

Този раздел предоставя информация за диагностика и
коригиране на определени проблеми в работата на уреда.

Общи указания

Преди стартиране на процедура по отстраняване на проблеми,
извършете старателна визуална проверка и търсете очевидни
дефекти от рода на хлабави връзки или дефектни кабели.

Преди да се свържете с доставчика на Daikin, прочетете
внимателно тази глава, това ще ви спести време и пари.

Когато е било задействано предпазно устройство, спрете
модула и установете каква е причината за задействането,
преди да рестартирате. При никакви обстоятелства не
заобикаляйте предпазните устройства и не модифицирайте
фабрично зададените им стойности. Ако не можете да откриете
причината за проблема, обадете се на местния ви доставчик.

Общи признаци

Симптом 1: Помпата на соларната помпена станция започва
да работи, но помпата на соларния комплект не работи.

Симптом 2: Има голям слънчев интензитет, но помпите на
соларната помпена станция и соларния комплект не
стартират.

БЕЛЕЖКА За оптимална соларна ефективност и работа на
системата се препоръчва температурната
настройка за домакинска гореща вода на кон-
тролера на уреда да е по-ниска от температурната
настройка на контролера на соларната помпена
станция.

БЕЛЕЖКА Имайте предвид, че задаването на стойност 0 на
този параметър може да доведе до недостиг на
топла вода в дните на слабо слънчево греене. 

Ако не сте сигурни относно наличностите от топла
вода, проверете температурата на домакинската
гореща вода в контролера (вижте ръководството
за експлоатация на уреда) и, ако е твърде ниска,
натиснете бутона "загряване на домакинска
вода". Това ще задейства загряването на водата
чрез топлинната помпа незабавно.

БЕЛЕЖКА Спомагателният нагревател в домакинския резер-
воар за гореща вода може да работи независимо
от соларното загряване или загряването на водата
чрез топлинна помпа.

За подробности по загряването на домакинска
вода от соларен комплект или топлинна помпа,
вижте приложенията "Определяне на поток на
загряване на домакинска вода от соларен
комплект или топлинна помпа" на страница 14 и
"Определяне на поток на загряване на домакинска
вода от резервен нагревател" на страница 15.

При извършване на проверка на превключвателната
кутия на модула, винаги проверявайте дали
основният прекъсвач на уреда е изключен.

ВЪЗМОЖНИ 
ПРИЧИНИ

КОРИГИРАЩО ДЕЙСТВИЕ

1 Резервоарът е 
достигнал своята 
максимално допустима 
температура (вижте 
показанието за 
температурата на 
дисплея на уреда)

Вижте "Термичен прекъсвач" на 
страница 3.

2 Спомагателният 
контакт от соларната 
помпена станция към 
уреда не е окабелен 
правилно

Проверете окабеляването.

3 Помпата на соларния 
комплект не е 
окабелена правилно 
към уреда през 
резервоара

Проверете окабеляването.

4 Топлинната помпа има 
приоритет за загряване 
на домакинска вода

Вижте "Настройка на параметъра за 
соларен приоритет" на страница 12.

5 Термичният прекъсвач 
на резервоара е 
задействан

Вижте код на грешка AA в "Кодове на 
грешки" на страница 13.

ВЪЗМОЖНИ 
ПРИЧИНИ

КОРИГИРАЩО ДЕЙСТВИЕ

1 Достигната е макси-
малната температура 
на домакинската 
гореща вода 
в резервоара

Проверете температурата на 
домакинската гореща вода чрез 
контролера на уреда (вижте 
ръководството за експлоатация на 
уреда) и проверете максималната 
настройка на температурата за 
соларната помпена станция.

2 Външният модул 
загрява домакинския 
резервоар за гореща 
вода, тъй като 
приоритет за 
загряването на водата 
има топлинната помпа

Вижте "Настройка на параметъра за 
соларен приоритет" на страница 12.
Ръководство за монтаж и експлоатация
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Симптом 3: Само за EKHWSU
Помпата на соларната помпена станция започва да работи,
но помпата на соларния комплект не работи.

Кодове на грешки

Когато се активира предпазно устройство, светодиодът на
потребителския интерфейс ще мига и ще се изведе код на
грешка.

Следните кодове за грешка може да са свързани с неизправ-
ност на вашата соларна система. Първо, проверете и коригира-
щите действия, посочени в ръководството за монтаж.

Възстановете чрез изключване и повторно включване на
уреда.

Ако тази процедура за възстановяване на предпазното
устройство не се окаже успешна, обадете се на местния дилър.

Изисквания за изхвърлянето

Демонтирането на уреда, обработката на охладителя, маслото
и останалите части, трябва да се извършват в съответствие
с приложимите местни и национални разпоредби.

Не се опитвайте да разглобявате системата сами: Демонтира-
нето на уреда, обработката на охладителя, маслото и
останалите части, трябва да се извършват в съответствие
с приложимите местни и национални разпоредби.

Уредът трябва да се разглежда като техника със специален
режим на обработка за рециклиране, повторно използване и
възстановяване. Като осигурите правилно бракуване на този
продукт, вие спомагате за предпазване на околната среда и
здравето на хората. Моля, свържете се с фирмата по монтажа
или местните власти за повече информация.

Технически спецификации

ВЪЗМОЖНИ 
ПРИЧИНИ

КОРИГИРАЩО ДЕЙСТВИЕ

1 Температурните 
настройки на 
термостатите на 
домакинския 
резервоар за гореща 
вода са понижени.

Вижте схемата на окабеляване в прев-
ключвателната кутия на домакинския 
резервоар за гореща вода и проверете 
настройките на температурата.

2 2-посочният клапан 
остава затворен.

Проверете окабеляването.
Вижте схемата на окабеляване в прев-
ключвателната кутия на домакинския 
резервоар за гореща вода и проверете 
настройките на температурата.

Инструкция за ВКЛЮЧВАНЕ на уреда

Режим на потреби-
телския интерфейс 

(отопление/ 
охлаждане =)

Таймер за 
загряване на 
домакинска 

гореща вода (w)
Натиснете 
бутона y

Натиснете 
бутона v

ON (ВКЛ) ON (ВКЛ) 1 път 1 път

ON (ВКЛ) OFF (ИЗКЛ) 1 път —

OFF (ИЗКЛ) ON (ВКЛ) — 1 път

OFF (ИЗКЛ) OFF (ИЗКЛ) — —

Код на 
грешка

Причина за 
неизправност Коригиращо действие

BH Температурата на 
изходящата вода от 
уреда е твърде висока 
(>65°C)

Проверете 3-посочния клапан и 
окабеляването му.
•3-посочният клапан е повреден 

или неправилно свързан и остава 
в положение "домакинска гореща 
вода" по време на работа на 
соларния комплект.

•Един от обратните клапани в 
соларния комплект е повреден. 
Проверете обратните клапани.

AA Термичният пред-
пазител на резервния 
нагревател е отворен

Максимално допустимата темпера-
тура на соларната помпена станция 
е твърде висока. (трябва да се 
зададе под 80°C за EKHWS, под 70°C 
за EKHWSU и под 75°C за EKHWE 
домакински резервоар за гореща 
вода).
Нулирайте термичния предпазител 
на резервния нагревател на домакин-
ския резервоар за гореща вода.

Вашия продукт е маркиран с този символ. Това
означава, че електрическите и електронни
продукти не трябва да се смесват с несортирания
домакински отпадък.

•Максимално работно налягане на съедине-
нията към и от соларната помпена станция

2,5 MPa

•Максимално работно налягане на съедине-
нията към и от уреда и съединенията към 
и от топлообменника на домакинския 
резервоар за гореща вода.

0,3 MPa

•Минимална/максимална околна 
температура

1/35°C

•Минимална/максимална температура 
на течност

1/110°C

•Топлопренасяща течност (соларна страна) пропилен гликол
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Приложения

Определяне на поток на загряване на домакинска вода от соларен комплект или 
топлинна помпа

Настройка = 1 
(няма соларен 
приоритет)

Параметър 
за соларен 
приоритет

Настройка = 0
(соларен

приоритет)

Да
Наличие на 
соларна енергия 
(Соларен панел 
T > DHW T SPS 
+10°C)

Не Да Наличие на 
соларна 
енергия 
(Соларен 
панел T > 
DHW T SPS 
+10°C)

Не

DHW T U ≤ 
температура на 
включване на 
топлинната 
помпа

Да

Не DHW T U ≤ 
температура 
на включване 
на топлинната 
помпа

Да Не DHW T U ≤ 
температура 
на включване 
на топлинната 
помпа

Не

DHW загряване 
активирано (чрез 
таймер или бутон 
за включване/ 
изключване на 
загряването на 
домакинската 
вода)

Да

Да

Не

DHW 
загряване 
чрез 
топлинна 
помпа

Не DHW 
загряване 
активирано 
(чрез таймер 
или бутон за 
включване/ 
изключване на 
загряването на 
домакинската 
вода)

Да Не

DHW T SPS > 
максимална 
температура 
на домакин-
ската гореща 
вода в 
резервоара

Да

Не DHW T SPS > 
максимална 
температура на 
домакинската 
гореща вода 
в резервоара

Да DHW 
загряване 
чрез 
топлинна 
помпа

DHW загряване 
възможно само 
чрез 
спомагателен 
нагревател. 
Вижте 
определяне на 
поток на BH.Не

DHW загряване 
активирано (чрез 
таймер или бутон за 
включване/изключван
е на загряването на 
домакинската вода)

DHW 
загряване 
чрез соларен 
комплектDHW 

загряване 
чрез 

соларен 
комплект

Резервоар 
с максимално 
допустима 
температура: 
не се раз-
решава повече 
загряване Да Резервоар с макси-

мално допустима 
температура: не се 
разрешава повече 
загряване

DHW загряване 
възможно само 
чрез спомага-
телен нагрева-
тел. Вижте 
определяне на 
поток на BH

DHW загряване 
чрез топлинна 
помпа

DHW Домакинска топла вода

DHW T SPS Температура на гореща домакинска вода от сензор за температура на соларна помпена станция

DHW T U Температура на гореща домакинска вода от сензор за температура на уреда

BH Резервен нагревател
Ръководство за монтаж и експлоатация
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EKSOLHWAV1

Соларен комплект за топлинна помпа въздух към вода
4PW41598-8G



Определяне на поток на загряване на домакинска вода от резервен нагревател

Настройка = 1 
(няма соларен 
приоритет)

Параметър 
за соларен 
приоритет

Настройка = 0
(соларен

приоритет)

Да
Наличие на 
соларна енергия 
(Соларен панел T 
> DHW T SPS 
+10°C)

Не Да Наличие на 
соларна 
енергия 
(Соларен 
панел T > 
DHW T SPS 
+10°C)

Не

DHW T U ≤ 
температура на 
включване на 
BH

Да

Не

DHW T U ≤ 
Температура 
на включване 
на BH

Да Не

DHW T U ≤ 
Температура 
на включване 
на BH

Не

BH не работи 
(соларният 
комплект ще 
работи, ако не 
е достигната 
максимална 
температура)

Активирана 
работа на BH 
(чрез таймер)

Да

Да

Изтекло 
време на 
забавяне 
на BH

Не Активирана 
работа на BH 
(чрез таймер)

Да Не

Не Активирана 
работа на 
BH (чрез 
таймер)

Да

Да

Не Изтекло 
време на 
забавяне 
на BH BH действие

Да Не
Изтекло време на 
забавяне на BH

Няма BH 
действиеBH не работи 

(соларният 
комплект ще 
работи, ако не 
е достигната 
максимална 
температура)

BH действие 
заедно със 
соларен 
комплект

Да

Няма BH 
действие BH действие

DHW Домакинска топла вода

DHW T SPS Температура на гореща домакинска вода от сензор за температура на соларна помпена станция

DHW T U Температура на гореща домакинска вода от сензор за температура на уреда

BH Резервен нагревател
EKSOLHWAV1
Соларен комплект за топлинна помпа въздух към вода
4PW41598-8G
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