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1 Všeobecné 
bezpečnostné 
opatrenia 

1.1 O dokumentácii 

 Pôvodná dokumentácia je napísaná v angličtine. 
Všetky ostatné jazyky sú preklady. 

 Opatrenia uvedené v tomto dokumente zahŕňajú 
veľmi dôležité témy, starostlivo ich dodržiavajte. 

 Inštaláciu systému a všetky činnosti opísané v 
inštalačnej príručke musí vykonať autorizovaný 
technik. 

1.1.1 Význam varovaní a symbolov 

 

NEBEZPEČENSTVO 

Označuje situáciu, ktorá vedie k smrti alebo 
vážnemu zraneniu. 

 

 

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO ÚRAZU 

ELEKTRICKÝM PRÚDOM 

Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k úrazu 
elektrickým prúdom. 

 

 

NEBEZPEČENSTVO: NEBEZPEČENSTVO 

VZNIKU POPÁLENÍN/OMRZLÍN 

Označuje situáciu, ktorá by mohla spôsobiť 
popálenie/omrzliny v dôsledku extrémnych 
vysokých alebo nízkych teplôt. 

 

 

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO VÝBUCHU 

Označuje situáciu, ktorá môže spôsobiť výbuch. 

 

 

VÝSTRAHA 

Označuje situáciu, ktorá môže mať za následok 
smrť alebo vážne zranenie. 

 

 

VÝSTRAHA: HORĽAVÝ MATERIÁL 

 

 

UPOZORNENIE 

Označuje situáciu, ktorá by mohla spôsobiť 
ľahké alebo stredne ťažké zranenia. 

 

 

UPOZORNENIE 

Označuje situáciu, ktorá by mohla spôsobiť 
poškodenie zariadenia alebo majetku. 

 

 

INFORMÁCIE 

Označuje užitočné tipy alebo doplňujúce 
informácie. 

 

Symbol Vysvetlenie 

 

Pred inštaláciou si prečítajte návod na 
inštaláciu a obsluhu, ako aj návod na 
inštaláciu. 

 
Pred vykonávaním údržby a servisu si 
prečítajte servisnú príručku. 

 

Ďalšie informácie nájdete v inštalačnej 
príručke a referenčnej príručke 
používateľa. 

1.2 Pre používateľa 

 Ak si nie ste istí, ako obsluhovať zariadenie, 
obráťte sa na servisného technika, ktorý 
zariadenie inštaloval. 

 Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 
rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo 
nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod 
dozorom alebo poučení o používaní spotrebiča 
bezpečným spôsobom a rozumejú hroziacim 
nebezpečenstvám. Deti sa so zariadením nesmú 
hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú robiť 
deti bez dozoru. 

 

VÝSTRAHA 

Na to, aby sa zabránilo úrazu elektrickým 
prúdom alebo požiaru: 

 NEOPLACHUJTE zariadenie. 

 NEOVLÁDAJTE zariadenie vlhkými rukami. 

 Na zariadenie NEUMIESTŇUJTE žiadne 
predmety obsahujúce vodu. 

 

 

UPOZORNENIE 

 NEKLAĎTE na zariadenie žiadne predmety 
ani zariadenia. 

 Na zariadení NESTOJTE, NESEĎTE ani na 
zariadení NESTOJTE. 

 Zariadenia sú označené nasledujúcim symbolom: 

 
 

To znamená, že elektrické a elektronické výrobky 
sa nesmú miešať s netriedeným domovým 
odpadom. Nepokúšajte sa demontovať systém 
sami: demontáž systému, ošetrenie chladiva, oleja 
a iných častí musí vykonať autorizovaný technik a 
musí sa vykonať v súlade s platnými právnymi 
predpismi. 

Zariadenia sa musia spracovať v špecializovanom 
zariadení na opätovné použitie, recykláciu a 
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regeneráciu. Prostredníctvom správnej likvidácie 
pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom 
pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie 
informácie získate od autorizovaného technika 
alebo miestneho orgánu. 

1.3 Pre servisného technika 

1.3.1 Všeobecne 
Ak si nie ste istí, ako inštalovať alebo obsluhovať 
zariadenie, obráťte sa na predajcu. 

 

UPOZORNENIE 

Nesprávna inštalácia alebo pripojenie zariadenia 
alebo príslušenstva môže spôsobiť úraz 
elektrickým prúdom, skrat, úniky náplní, požiar 
alebo iné poškodenie zariadenia. Používajte len 
príslušenstvo, voliteľné príslušenstvo a náhradné 
diely, ktoré  vyrobila alebo schválila spoločnosť 
Daikin. 

 

 

VÝSTRAHA 

Uistite sa, že montážne, testovacie a použité materiály 
spĺňajú príslušné právne predpisy (popri pokynoch 
popísaných v dokumentácii Daikin). 

 

 

UPOZORNENIE 

Pri inštalácii, údržbe alebo servise systému 
používajte vhodné osobné ochranné prostriedky 
(ochranné rukavice, ochranné okuliare, ...). 

 

 

NEBEZPEČENSTVO: NEBEZPEČENSTVO 

VZNIKU POPÁLENÍN 

 Nedotýkajte sa potrubia chladiaceho média, 
vodného potrubia alebo vnútorných častí 
počas prevádzky a bezprostredne po 
odstavení z prevádzky. Povrchy by mohli 
byť príliš horúce alebo príliš chladné. Dajte 
povrchom čas na návrat k normálnej 
teplote. Ak sa ho musíte dotknúť, noste 
ochranné rukavice. 

 NEDOTÝKAJTE sa náhodne unikajúceho 
chladiva. 

 

 

VÝSTRAHA 

Zabezpečte primerané opatrenia, aby zvieratá 
nepoužívali zariadenie ako úkryt. Malé zvieratá, ktoré 
sa dostanú do kontaktu s elektrickými časťami, môžu 
spôsobiť poruchy, dym alebo požiar. 

 

 

UPOZORNENIE 

NEDOTÝKAJTE sa prívodu vzduchu alebo 
hliníkových rebier jednotky. 

 

 

UPOZORNENIE 

 NEKLAĎTE na zariadenie žiadne predmety 
ani zariadenia. 

 Na zariadení NESTOJTE, NESEĎTE ani na 
zariadení NESTOJTE. 

 

 

UPOZORNENIE 

Práce na vonkajšej jednotke sa najlepšie 
vykonávajú za suchých poveternostných 
podmienok, aby sa zabránilo vniknutiu vody. 

 

V súlade s platnými právnymi predpismi je možné, že 
bude potrebné poskytnúť k produktu denník obsahujúci 
aspoň: informácie o údržbe, opravách, výsledkoch 
skúšok, časoch pohotovosti, ... 

Takisto sa musia poskytnúť minimálne nasledujúce 
informácie na dostupnom mieste na výrobku: 

 Pokyny na vypnutie systému v prípade núdze 

 Názov a adresa požiarneho útvaru, polície a 
nemocnice 

 Názov, adresa a denné a nočné telefónne čísla na 
zabezpečenie servisu 

V Európe poskytuje norma EN378 potrebné pokyny na 
vedenie tohto denníka. 

1.3.2 Miesto inštalácie 

 Zabezpečte dostatočný priestor okolo jednotky na 
údržbu a cirkuláciu vzduchu. 

 Uistite sa, že miesto inštalácie odoláva hmotnosti 
a vibráciám jednotky. 

 Uistite sa, že priestor je dobre vetraný. Neblokujte 
ventilačné otvory.  

 Uistite sa, že jednotka je vyrovnaná. 

NEINŠTALUJTE zariadenie na nasledujúcich miestach: 

 v potenciálne výbušnom prostredí. 

 na miestach, kde je prítomné zariadenie, ktoré 
vyžaruje elektromagnetické vlny. 
Elektromagnetické vlny môžu rušiť riadiaci systém 
a spôsobiť poruchu zariadenia. 

 Na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo požiaru v 
dôsledku úniku horľavých plynov (príklad: riedidlo 
alebo benzín), uhlíkové vlákno, horľavý prach. 

 Na miestach, kde sa vyrába korozívny plyn 
(napríklad plyn z kyseliny sírovej). Korózia 
medených rúr alebo spájkovaných častí môže 
spôsobiť únik chladiva. 

1.3.3 Chladiaca kvapalina (chadivo) 
Ak je to vhodné. Viac informácií nájdete v inštalačnej 
príručke vašej aplikácie. 
 

 



 

 
 

 

VÝSTRAHA 

Počas skúšok NIKDY netlakujte jednotku tlakom, 
ktoré presahuje maximálny povolený tlak (ako je 
uvedené na typovom štítku zariadenia). 

 

 

VÝSTRAHA 

V prípade úniku chladiva prijmite potrebné 
opatrenia. V prípade úniku chladiva okamžite 
priestor vyvetrajte. Možné riziká: 

 Nadmerné koncentrácie chladiva v 
uzavretej miestnosti môžu viesť k 
nedostatku kyslíka. 

 Ak sa chladivo dostane do kontaktu s 
ohňom, môže vzniknúť toxický plyn. 

 

 

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO VÝBUCHU 

Vyčerpanie – Únik chladiva. Ak chcete systém 

vyčerpať a dochádza k úniku v chladiacom 
okruhu: 

 NEPOUŽÍVAJTE funkciu automatického 
vyčerpania, ktorá umožňuje prečerpať 
všetko chladivo zo systému do vonkajšej 
jednotky. Možné dôsledky: 

Samovznietenie a výbuch kompresora v 
dôsledku preniknutia vzduchu do 
kompresora v prevádzke. 

 Použite samostatný odčerpávací systém, 
aby sa kompresor nemusel uvádzať do 
prevádzky. 

 

 

VÝSTRAHA 

Vždy zabezpečte zachytávanie chladiva. 
NEUVOĽŇUJTE ho priamo do prostredia. Na 
odsatie vzduchu použite vývevu. 

 

 

 

UPOZORNENIE 

 Na to, aby nedošlo k poruche kompresora, 
NIKDY nenapĺňajte viac ako uvedené 
množstvo chladiaceho média. 

 Po otvorení chladiaceho systému sa musí s 
chladivom manipulovať podľa platných 
právnych predpisov. 

 

 

VÝSTRAHA 

Uistite sa, že v systéme nie je kyslík. Chladivo 
sa smie napĺňať až po vykonaní skúšky tesnosti 
a a po vákuovom vysušení. 

 V prípade, že je potrebné opätovné naplnenie, 
pozrite si štítok zariadenia. Uvádza sa na ňom typ 
chladiva a potrebné množstvo. 

 Jednotka je z výrobného závodu naplnená 
chladivom a v závislosti od veľkosti rúr a dĺžky 
potrubia niektoré systémy vyžadujú dodatočné 
doplnenie chladiva. 

 Používajte výhradne nástroje určené výlučne pre 
typ chladiva použitý v systéme, aby sa zabezpečila 
odolnosť voči tlaku a aby sa zabránilo preniknutiu 
cudzích materiálov do systému. 

 Naplňte kvapalné chladivo nasledovným 
spôsobom 

 

Ak Potom 

Prítomný je sifón  
(to znamená, že valec je 
označený ako „pripojený 
sifón na plnenie kvapalinou“) 

Napĺňajte s valcom vo 
vertikálnej polohe. 

 

Sifónová trubica NIE je 
pripojená 

Napĺňajte valec hore dnom. 

 

 Otvárajte valce s chladivom pomaly. 

 Chladivo napĺňajte v tekutej forme. Pridanie do 
plynovej formy môže byť prekážkou pre normálnu 
prevádzku. 

 

UPOZORNENIE 

Po ukončení napĺňania chladiva alebo pri jeho 
pozastavení okamžite zatvorte ventil s nádržou 
na chladivo. Ak sa ventil hneď nezatvorí, 
zvyškový tlak môže spôsobiť doplnenie ďalšieho 
chladiva. Možné dôsledky: Nesprávne množstvo 
chladiva. 

1.3.4 Voda 
Ak je to vhodné. Viac informácií nájdete v inštalačnej 
príručke vašej aplikácie. 

 

UPOZORNENIE 

Uistite sa, že kvalita vody je v súlade so 
smernicou EÚ 98/83 ES. 

1.3.5 Elektrické zariadenie 

 

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO ÚRAZU 

ELEKTRICKÝM PRÚDOM 

 Vypnite všetky napájacie zdroje pred 
odstránením krytu rozvádzača, pripojením 
elektrického vedenia alebo pred dotykom 
elektrických častí. 

 Pred servisným zásahom odpojte napájanie 
na viac ako 1 minútu a zmerajte napätie na 
svorkách kondenzátorov hlavného obvodu 
alebo elektrických komponentov. Než sa 
môžete dotknúť elektrických súčiastok, 
napätie musí byť menšie než 50 V DC. 
Umiestnenie svoriek nájdete v schéme 
zapojenia. 
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 Nedotýkajte sa elektrických komponentov 
mokrými rukami. 

 Po odstránení servisného krytu 
NENECHÁVAJTE zariadenie bez dozoru. 

 

 

VÝSTRAHA 

Ak nie je na zariadení z výroby nainštalovaný 
hlavný vypínač alebo iný prostriedok na 
odpojenie napájania, ktorý má oddelené 
kontakty na všetkých póloch, ktoré zabezpečujú 
úplné odpojenie podľa podmienok prepätia 
kategórie III, sa musí nainštalovať v pevnej 
elektrickej inštalácii. 

 

 

VÝSTRAHA 

 POUŽÍVAJTE len medené vodiče. 

 Presvedčte sa, že káblové pripojenie je v 
súlade s platnými právnymi predpismi. 

 Všetky elektroinštalácie sa musia realizovať 
v súlade so schémou zapojenia dodanou 
spolu s výrobkom. 

 NIKDY nestláčajte káblové zväzky a uistite 
sa, že sa nedostanú do kontaktu s potrubím 
a ostrými hranami. Uistite sa, že na 
pripájacie svorky nepôsobí žiaden vonkajší 
tlak. 

 Dbajte na inštaláciu uzemnenia. Prístroj 
NEUZEMŇUJTE na potrubie úžitkovej 
vody, na tlmič nárazov alebo telefón. 
Neúplné uzemnenie môže spôsobiť zásah 
elektrickým prúdom. 

 Používajte samostatný napájací okruh.. 
NIKDY nepoužívajte zdroj napájania 
zdieľaný s iným spotrebičom. 

 Dbajte na to, aby ste nainštalovali potrebné 
poistky alebo ističe; 

 Dbajte na to, aby ste nainštalovali ochranu 
pred zvodovým prúdom. V opačnom 
prípade môže nastať úraz elektrickým 
prúdom alebo požiar. 

 Pri inštalácii ochrany pred zvodovým 
prúdom sa uistite, že je kompatibilný s 
meničom (odolný voči vysokofrekvenčnému 
elektrickému rušeniu), aby sa zabránilo 
zbytočnému otvoreniu ochrany pred 
zvodovým prúdom. 

 

 

UPOZORNENIE 

Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii 
elektrického vedenia: 

 Nepripájajte káblové rozvody rôznych 
hrúbok na napájaciu svorkovnicu (uvoľnené 
pripojenie napájania môže spôsobiť 
abnormálne prehrievanie). 

 Pri pripájaní káblov, ktoré majú rovnakú 
hrúbku, postupujte podľa obrázku nižšie. 

 

 Pri elektroinštalácii použite určený napájací 
vodič a pevne ho pripojte, potom zaistite, 
aby sa zabránilo pôsobeniu vonkajšieho 
tlaku na svorkovnicu. 

 Na utiahnutie skrutiek svorkovnice použite 
vhodný skrutkovač. Skrutkovač s malou 
hlavou poškodí hlavičku skrutky a 
neumožní správne utiahnutie. 

 Nadmerné utiahnutie skrutiek svoriek ich 
môže zlomiť. 

Inštalujte napájacie káble vo vzdialenosti aspoň 1 meter 
od televízorov alebo rádia, aby ste predišli rušeniu. 
Podľa typu rádiových vĺn nemusí byť vzdialenosť 1 m 
dostatočná. 

 

VÝSTRAHA 

 Po skončení práce na elektrickej inštalácii 
skontrolujte, či sú všetky elektrické 
komponenty a svorky vo vnútri elektrických 
súčastí bezpečne pripojené. 

 Pred uvedením zariadenia do prevádzky 
skontrolujte, či sú všetky kryty zatvorené. 

 



 

 
 

1.4 Slovník pojmov 
Predajca 

Distribútor produktu. 

Autorizovaný inštalačný technik 

Technicky spôsobilá osoba, ktorá je 
kvalifikovaná na inštaláciu produktu. 

Používateľ 

Osoba, ktorá je vlastníkom produktu a/alebo 
prevádzkuje produkt. 

Platné právne predpisy 

Všetky medzinárodné, európske, národné a 
miestne smernice, zákony, predpisy a/alebo 
normy, ktoré sú relevantné a uplatniteľné pre 
určitý produkt alebo oblasť. 

Servisná spoločnosť 

Kvalifikovaná spoločnosť, ktorá môže vykonávať 
alebo koordinovať požadovaný servis produktu. 

Návod na inštaláciu 

Návod s pokynmi, prispôsobený pre konkrétny 
produkt alebo aplikáciu, ktorý vysvetľuje, ako ho 
inštalovať, nakonfigurovať a udržiavať. 

Návod na obsluhu 

Návod na obsluhu prispôsobený pre určitý 
produkt alebo aplikáciu, ktorý vysvetľuje, ako ho 
obsluhovať. 

Príslušenstvo 

Štítky, príručky, informačné listy a zariadenia 
dodávané spolu s výrobkom, ktoré je potrebné 
inštalovať podľa pokynov v sprievodnej 
dokumentácii. 

Voliteľné vybavenie 

Zariadenie vyrobené alebo schválené 
spoločnosťou Daikin, ktoré možno kombinovať s 
výrobkom podľa pokynov v sprievodnej 
dokumentácii. 

Externé dodávky 

Zariadenie nevyrobené spoločnosťou Daikin, 
ktoré možno kombinovať s výrobkom podľa 
pokynov v sprievodnej dokumentácii. 
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2 Úvod 

Táto príručka na inštaláciu a údržbu sa má považovať 
za neoddeliteľnú súčasť tohto tepelného čerpadla (ďalej 
len zariadenie).  

Návod na používanie sa musí uchovávať pre budúce 
použitie, kým sa samotné tepelné čerpadlo neodstráni. 
Táto príručka je určená pre špecializovaného 
inštalačného technika (inštalačný technik – technik 
údržby), ako aj pre koncového používateľa. Režimy 
inštalácie, ktoré sa majú dodržiavať, aby sa dosiahla 
správna a bezpečná prevádzka zariadenia, ako aj 
spôsoby prevádzkovania a a údržby, sú popísané v 
tejto príručke. 

V prípade predaja zariadenia alebo zmeny majiteľa 
musí príručka sprevádzať zariadenie na nové miesto. 

Pred inštaláciou a/alebo používaním zariadenia si 
pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a hlavne 
kapitolu 5 týkajúcu sa bezpečnosti. 

Príručka musí byť uchovávaná spolu so zariadením a v 
každom prípade musí byť vždy k dispozícii 
kvalifikovanému personálu zodpovednému za inštaláciu 
a údržbu. 

Nasledujúce symboly sa používajú v príručke na rýchle 
vyhľadanie najdôležitejších informácií: 

 

 

Informácie o bezpečnosti 

 

 

Postupy, ktoré treba dodržiavať 

 

 

Informácie/Návrhy 

2.1 Produkty 
Vážený zákazník, 

Ďakujeme za kúpu tohto produktu.  

Naša spoločnosť vždy venovala veľkú pozornosť 
environmentálnym problémom, preto používala 
technológie a materiály s malým vplyvom na životné 
prostredie na výrobu svojich výrobkov v súlade s 
normami Spoločenstva RAEE 2012/19/UE a RoHS 
2011/65/UE. 

2.2 Vyhlásenie o odmietnutí 
zodpovednosti  

Súlad obsahu týchto používateľských pokynov s 
hardvérom a softvérom bol podrobený dôkladnej 
kontrole. Bez ohľadu na to je stále možné, že sa 
vyskytnú niektoré nezhody; za úplnú zhodu sa preto 
nepreberá žiadna zodpovednosť. 

V záujme dosiahnutia technickej dokonalosti si 
vyhradzujeme právo kedykoľvek vykonať úpravy 

konštrukcie zariadenia alebo údajov . Preto 
neprijímame žiadne reklamácie v súvislosti s pokynmi, 
údajmi, výkresmi alebo popismi bez toho, aby boli 
dotknuté chyby akéhokoľvek druhu. 

Dodávateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené 
zneužitím, nevhodným používaním alebo v dôsledku 
neoprávnených opráv alebo úprav. 

 

VÝSTRAHA! 

Zariadenie môžu používať deti vo veku 
najmenej 8 rokov, ako aj ľudia so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 
schopnosťami alebo tí, ktorí nemajú potrebné 
skúsenosti alebo vedomosti, pokiaľ sú pod 
dozorom alebo po tom, ako dostanú pokyny, 
ktoré sa týkajú bezpečného používania 
zariadenia, ako aj vysvetlenia týkajúce sa 
používania takéhoto zariadenia. 

Deti sa nesmú hrať so zariadením. Čistenie a 
údržbu, ktoré má vykonať používateľ, nesmú 
vykonávať deti bez dozoru. 

2.3 Autorské práva 
Tieto používateľské pokyny obsahujú informácie 
chránené autorskými právami. Je zakázané kopírovať, 
duplikovať, prekladať alebo zaznamenávať tieto 
používateľské pokyny na pamäťovom zariadení či už 
vcelku, alebo čiastočne bez predchádzajúceho súhlasu 
spoločnosti Daikin. Každé porušenie bude podliehať 
povinnosti zaplatiť náhrady za akúkoľvek vzniknutú 
škodu. Všetky práva sú vyhradené, vrátane tých, ktoré 
vyplývajú z vydania patentov alebo registrácie 
úžitkových vzorov. 

2.4 Princíp činnosti 
Zariadenie patriace do série 1,9 kW a 2,9 kW je 
schopné vyrábať teplú úžitkovú vodu hlavne pomocou 
technológie tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo je 
schopné prenášať tepelnú energiu z nízkoteplotného 
zdroja na iný s vyššou teplotou a naopak (tepelné 
výmenníky). 

Zariadenie využíva vodný okruh pozostávajúci z 
kompresora, výparníka, kondenzátora a laminačného 
ventilu; tekuté/plynné chladivo prúdi vo vnútri tohto 
okruhu (pozri odsek 4.6). 

Kompresor vytvára tlakový rozdiel vo vnútri okruhu, 
ktorý umožňuje dosiahnuť termodynamický cyklus: tým 
sa nasáva chladiaca kvapalina cez výparník, kde sa 
samotná kvapalina odparuje pri nízkom tlaku 
absorpciou tepla, stlačí sa a posúva smerom ku 
kondenzátoru, kde kvapalina kondenzuje pri vysokom 
tlaku, ktorý uvoľňuje absorbované teplo. Za 
kondenzátorom kvapalina prechádza cez takzvaný 
„laminačný ventil“ a znížením tlaku a teploty sa začne 
odparovať, znovu vstúpi do výparníka a cyklus začína 
znova.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázok  1 – Princíp činnosti 
 

 

Princíp činnosti zariadenia je nasledovný (Obrázok  1): 

I-II: Chladivo nasávané kompresorom prúdi dovnútra 

výparníka a pri odparení absorbuje „ekologické“ teplo 
poskytované vzduchom. 

Súčasne sa okolitý vzduch nasáva do zariadenia 
ventilátorom; vzduch odovzdáva teplo prechodom cez 
batériu výparníka s rebrovanou trubicou; 

II-III: Chladiaci plyn prechádza do kompresora a 

nastáva zvýšenie tlaku, ktoré spôsobuje zvýšenie 
teploty; čím sa mení na prehriatu paru; 

III-IV: Vo vnútri kondenzátora uvoľňuje chladiaci plyn 

svoje teplo do vody vnútri nádrže (kotol). Tento proces 
výmeny umožňuje chladivu prechádzať z prehriatej pary 
do kvapalného stavu kondenzáciou pri konštantnom 
tlaku a pri znižovaní teploty; 

IV-I: Kvapalné chladivo prechádza cez laminačný ventil, 

prechádza náhlym poklesom tlaku a teploty a čiastočne 
sa odparuje, čo vracia tlak a teplotu späť do 
počiatočných podmienok. Termodynamický cyklus 
môže začať. 

2.5 Dostupné verzie a 
konfigurácie 

Je k dispozícii tepelné čerpadlo, ktoré, z hľadiska 
tepelného výkonu (verzia 1,9 kW), umožňuje 
nastavenie v rôznych konfiguráciách v závislosti od 
možnej integrácie s inými zdrojmi vykurovania (napr. 
solárny tepelný výkon, výkon biomasy atď.).  
 

Verzia Popis konfigurácie 

EKHH2E200AAV3 

EKHH2E260AAV3 

 

Vzduchové tepelné 
čerpadlo na výrobu 
teplej úžitkovej vody 

EKHH2E260PAAV3 

 

Vzduchové tepelné 
čerpadlo na výrobu 
teplej úžitkovej vody na 
použitie so solárnymi 
panelmi.  

3 Manipulácia a preprava 

Zariadenie sa dodáva v kartónovej škatuli. Je upevnená 
na palete s tromi skrutkami. 

 

Na vykladanie zariadenia používajte vysokozdvižný 
vozík alebo paletový vozík: je vhodné, aby tieto 
zariadenia mali kapacitu najmenej 250 kg. 

Na uľahčenie 
uvoľňovania 
upevňovacích skrutiek 
môže byť zabalené 
zariadenie umiestnené 
do vodorovnej polohy 
na zadnej strane. 

Ak sa na otvorenie 
kartónového obalu 
používajú nože alebo 
rezacie nástroje, pri 
rozbaľovaní je potrebná 
opatrnosť, aby nedošlo 
k poškodeniu krytu 
zariadenia. 

Po odstránení obalu 
skontrolujte, či je 
jednotka neporušená. V prípade pochybností 
nepoužívajte zariadenie a vyhľadajte pomoc 
autorizovaných technických pracovníkov. 

V súlade s predpismi o ochrane životného prostredia sa 
uistite, že pred likvidáciou obalu ste vybrali všetko 
dodané príslušenstvo. 

 

VÝSTRAHA!  

Príslušenstvo balenia (spony, kartóny atď.) sa 
nesmú nechávať v dosahu detí, pretože sú 
nebezpečné. 

(*) Poznámka: Podľa uváženia spoločnosti Daikin môže 
byť typ balenia upravený. 

Počas celého obdobia, keď sa zariadenie nepoužíva, 
resp. čaká na použitie, je vhodné ho chrániť pred 
atmosférickými vplyvmi. 

  

Ekologické 
teplo 

Kondenzátor 

 

Vzduch 

Výparník 

 

Kompresor 

 

Laminačný 
ventil 

 

Nádrž 

 

Studená voda  

 

Teplá voda 

 

Elektrické teplo  
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Povolené polohy na prepravu a manipuláciu: 

 

 

 

 
 

 

VÝSTRAHA!  

Počas manipulácie a inštalácie produktu je 
zakázané zaťažovať hornú časť zariadenia 
akýmkoľvek spôsobom, keďže nejde o nosnú 
konštrukciu. 

 

 

VÝSTRAHA!  

Zariadenie sa môže prepravovať vodorovne iba 
v priebehu posledného kilometra tak, ako je 
uvedené vyššie (pozrite „Polohy povolené na 
prepravu a manipuláciu“) a dbajte na to, aby boli 
na spodnej strane kotla umiestnené podpery tak, 
aby sa neopieral o hornú časť, keďže nie je 
nosná. Keď je zariadenie premiestnené 
horizontálne, displej musí byť orientovaný 
smerom hore. 

Polohy, ktoré nie sú povolené na účely prepravy a 

manipulácie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

√ 
 



 

 
 

4 Technické parametre 

1 Tepelné čerpadlo. 

2 Ovládací panel. 

3 Kryt z reliéfneho ABS. 

4 Oceľová nádrž (kotol) smaltovaná podľa noriem 
UNI (kapacita: 200; 260 litrov). 

5 Horná sonda kotla. 

6 Dolná sonda kotla. 

7 Dopĺňanie chladiva. 

8 Recirkulačný ventilátor okolitého vzduchu. 

9 Laminačný ventil. 

10 Rebrovaný výparník s vysokou účinnosťou. 
Množstvo vloženej kvapaliny je regulované 
vhodným termostatickým ventilom. 

11 Prívod vzduchu ( 160 mm). 

12 Výstup vzduchu ( 160 mm). 

13 Hermeticky uzavretý rotačný kompresor. 

14 Vymeniteľná horčíková anóda. 

15 (1.5 kW – 230 W) Elektrické výhrevné teleso 

16 Výpustné potrubie kondenzátora. 

17 Spätné potrubie kondenzátora. 

18 Vymeniteľná horčíková anóda. 

19 Prípojka pre pripojenie výtoku teplej vody (G 1 "). 

20 Recirkulačná armatúra (G ¾ "). 

21 Vstup na špirálu pre solárny tepelný systém (G 
1”

1/4
; 1 m

2 
výmenná plocha). 

22 Odtok kondenzátu (G 1/2 "). 

23 Výstup pre špirálu pre solárny tepelný systém (G 
1”

1/4
; 1 m

2 
výmenná plocha). 

24 Prípojka prívodu studenej vody (G 1 "). 

25 50 mm polyuretánová izolácia. 

26 Bezpečnostný tlakový spínač s automatickým 
resetovaním. 

29 Filter na prívode vzduchu. 

30 ½”G armatúra pre ponornú manžetu sondy 
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4.1 Technická charakteristika 

 1,9 kW 

Popis u.m. EKHH2E200AAV3 EKHH2E260AAV3 EKHH2E260PAAV3 

Efektívny tepelný výkon kW 1,82 1,82 1,82 

Celkový tepelný výkon kW 3,4 3,4 3,4 

Čas ohrevu (
1
) h:m 8:17 10:14 10:14 

Čas ohrevu v režime BOOST (
1
) h:m 3:58 5:06 5:06 

Tepelné straty (
2
) W 60 70 71 

Elektrické parametre 

Napájanie V 1/N/230 

Frekvencia Hz 50 

Stupeň ochrany   IPX4 

HP max. absorpcia kW 0,53 0,53 0,53 

Priemerná absorpcia kW 0,43 0,43 0,43 

Výhrevné teleso + HP max. 
absorpcia 

kW 2,03 2,03 2,03 

Výkon elektrického výhrevného 
telesa 

kW 1,5 1,5 1,5 

Max. prúd v HP A 2,4 2,4 2,4 

Požadovaná ochrana pred 
preťažením 

A 
16A T poistka/16A automatický istič, charakteristika C (očakáva sa 
pri inštalácii na napájacích systémoch) 

Interná ochrana  
Jeden bezpečnostný termostat s manuálnym resetom na 
odporovom prvku 

Prevádzkové podmienky 

Min.÷ max teplota na prívode 
vzduchu tepelného čerpadla (90% 
rel. vlhkosť) 

°C -7÷38 

Min. ÷ max teplota na mieste 
inštalácie 

°C 5÷38 

Prevádzková teplota 

HP Max. nastaviteľná teplota - režim 
ECO 

°C 56 56 56 

Max. nastaviteľná teplota  - režim 
AUTOMATIC 

°C 70 70 70 

Kompresor  Rotačný 

Ochrana kompresora  Tepelný istič s automatickým resetovaním  

termodynamická ochrana obvodu  Bezpečnostný tlakový spínač s automatickým resetovaním 

Ventilátor  Odstredivý 

Vonkajší priemer na výstupe mm 160 



 

 
 

 

  

Otáčky za minútu ot/min 1650÷2100 

Nominálna kapacita vzduchu m
3
/h 350÷500 

Max. dostupný tlak Pa 120 

Ochrana motora  Vnútorný tepelný istič s automatickým resetovaním 

Kondenzátor  Externý, bez kontaktu s vodou 

Chladivo  R134a 

Náplň g 900 900 900 

Kapacita zásobníka na vodu 

Nominálna kapacita zásobníka na 
vodu 

l 199 255 248 

Max. použiteľný objem teplej vody 
Vmax (

3
) 

l 276 342 342 

Špirála na solárnu tepelnú energiu m
2 

N/A N/A 1,0 m
2 

Katódová ochrana  Mg  anóda Ø26x400 
mm 

1x Mg  anóda Ø26x250 
mm 

+ 

1x Mg  anóda Ø26x250 
mm 

1x Mg  anóda Ø26x250 
mm 

+ 

1x Mg  anóda Ø26x400 
mm 

Izolácia  50 mm HDP (vysokohustý polyuretán) pena 

Odmrazovanie  Aktívne pomocou ventilu na horúci plyn 

Rozmery mm V1707xH600xHmax650 V2000xH600xHmax650 V2000xH600xHmax650 

Transportná hmotnosť Kg 95 98,6 115,2 

Hladina hlukového výkonu - 
interiér Lw(A) (

4
) 

dB(A) 53 53 53 

Automatický dezinfekčný cyklus 
proti legionelám(

5
) 

 ÁNO ÁNO ÁNO 

Maximálny prevádzkový tlak Bar 7 7 7 

(
1
)  teplota  na prívode vzduchu 7°C (6°C), teplota v priestore bojlera 20°C, teplota zohrievaná z 10°C na 55°C, (podľa UNI EN 

16147-2011) 

(
2
)  meranie realizované podľa UNI EN 12897-2006 

(
3
)  meranie realizované podľa UNI EN 16147-2011 

(
4
)  meranie realizované podľa EN 12102-2013 

(
5
)  automatická aktivácia každých 30 dní prevádzky 



 

 

Strana 14  Návod na inštaláciu a použitie 
 

5 Dôležité informácie 

5.1 Dodržiavanie európskych 
predpisov 

Toto tepelné čerpadlo je zariadenie určené na domáce 
použitie v súlade s nasledujúcimi európskymi 
smernicami: 

 Smernica 2011/65 / EÚ o obmedzeniach 
používania určitých nebezpečných látok v 
elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS); 

 Smernica 2014/30 / EÚ - Elektromagnetická 
kompatibilita (EMC); 

 Smernica 2014/35 / EÚ - Smernica o nízkom 
napätí (LVD) 

 Smernica 2009/125 / ES Požiadavky na ekodizajn. 

5.2 Stupne ochrany 
poskytované krytom 

Stupeň ochrany zariadenia: IPX4 

5.3 Prevádzkové obmedzenia 

 

VÝSTRAHA! 

Toto zariadenie nebolo navrhnuté ani určené 
na použitie v prostredí s nebezpečenstvom 
výbuchu (kvôli prítomnosti potenciálne 
výbušného prostredia – podľa noriem ATEX 
alebo s požadovanou úrovňou IP vyššou, ako 
je úroveň zariadenia) alebo v systémoch, 
ktoré vyžadujú (s odolnosťou voči chybám, 
poruchám) bezpečnostné charakteristiky, ako 
napríklad v ističových systémoch a/alebo v 
technológiách, alebo v inom kontexte, kde by 
porucha systému mohla spôsobiť smrť alebo 
úraz osôb či zvierat, prípadne vážne 
poškodenie predmetov alebo prostredia. 

 

 

POZNÁMKA 

V prípade poruchy alebo chyby produktu by 
mohlo dôjsť k poškodeniu osôb, zvierat a 
tovaru. Je potrebné zabezpečiť samostatný 
funkčný monitorovací systém s alarmovými 
funkciami, aby sa zabránilo takémuto 
poškodeniu. Okrem toho je potrebné 
zabezpečiť zálohu pre prípad poruchy! 

 

5.4 Prevádzkové limity 
Uvedené zariadenie je určené výhradne na ohrev teplej 
úžitkovej vody v rámci predpokladaných obmedzení 
použitia.  

Zariadenie môže byť inštalované a spustené len na 
určené použitie v uzavretých vykurovacích systémoch v 
súlade s normou EN 12828. 

 

POZNÁMKA 

Spoločnosť Daikin nenesie za žiadnych okolností 
zodpovednosť v prípade, ak sa zariadenie používa 
na iné účely, ako na ktoré bolo navrhnuté, a pokiaľ 
ide o akékoľvek chyby pri inštalácii alebo zneužitie 
zariadenia. 

 

 

VÝSTRAHA!  

Zariadenie je zakázané používať na iné účely, 
než  sú určené. Akékoľvek iné použitie sa 
považuje za nevhodné, a preto nie je povolené. 

 

 

POZNÁMKA 

Počas projektovej a stavebnej fázy systémov sa 
dodržiavajú aktuálne miestne predpisy a 
ustanovenia. 

5.5 Základné bezpečnostné 
pravidlá 

 Prístroj musia používať dospelí; 

 Prístroj neotvárajte ani nerozoberajte, keď je 
pripojený k zdroju napájania. 

 Nedotýkajte sa prístroja mokrými alebo vlhkými 
časťami tela, keď ste bosí; 

 Prístroj nepolievajte ani nestriekajte vodou; 

 Nestojte, neseďte ani nič neklaďte na zariadenie. 

5.6 Informácie o použitom 
chladive 

Toto zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny, 
na ktoré sa vzťahuje Kjótsky protokol. Nevypúšťajte 
tento plyn do životného prostredia. 

Typ chladiva: HFC-R134a. 

 

POZNÁMKA 

Údržbu a likvidáciu smie vykonávať len 
kvalifikovaný personál. 

 

6 Inštalácia a pripojenia 

 

VÝSTRAHA! 

Montáž, uvedenie do prevádzky a údržbu 
zariadenia môžu vykonávať len kvalifikovaní a 
oprávnení pracovníci. Nepokúšajte sa 
zariadenie inštalovať sami. 



 

 
 

6.1 Príprava miesta inštalácie 
Inštalácia zariadenia musí byť realizovaná na vhodnom 
mieste, aby sa umožnilo bežné používanie a nastavenie 
spolu s bežnou a mimoriadnou údržbou. 

Preto je dôležité zabezpečiť potrebný pracovný priestor 
podľa rozmerov uvedených v Obr. 2. 

 

Obr. 2 – Minimálne odstupy 

 

Model 
X1 X2 X3 Y1 

mm mm mm mm 

EKHH2E200AAV3 

EKHH2E260AAV3 

EKHH2E260PAAV3 

650 650 200 300 

 

Okrem toho musia tieto priestory: 

 mať primeraný prívod vody a elektrickej energie; 

 byť k dispozícii a pripravené na pripojenie k 
odvodu kondenzátu; 

 byť k dispozícii a pripravené s vhodnými 
výpustnými potrubiami v prípade poškodenia kotla 
alebo aktivácie poistného ventilu alebo porušenia 
potrubia/spojov; 

 mať v prípade vážnych únikov vody ochranné 
systémy; 

 byť dostatočne osvetlené (tam, kde je to vhodné); 

 objem priestoru nesmie byť menší ako 20 m
3
; 

 byť mrazuvzdorné a suché. 

 

 

VÝSTRAHA! 

Na to, aby ste zabránili šíreniu mechanických 
vibrácií, neinštalujte zariadenie na podlahové 
povrchy s drevenými trámami (napr. v 
podkroví). 

6.2 Pripojenie ventilácie 
Okrem priestoru uvedeného v odseku 6.1vyžaduje 
tepelné čerpadlo dostatočné vetranie.  

Je potrebné inštalovať špeciálne vzduchové potrubie, 
ako je uvedené na nasledujúcom obrázku (obrázok 3). 

 

 

Obrázok 3 – Príklad výpustného vzduchovodu 

 

Okrem toho je dôležité zabezpečiť dostatočné vetranie 
priestorov, kde sa má zariadenie inštalovať. 

Alternatívne riešenie je znázornené na nasledujúcom 
obrázku (obrázok 4 a obrázok 5): toto pozostáva z 
druhého potrubia, ktoré nasáva vzduch zvonka 
namiesto priamo z vnútra priestoru. 

 

 

Obrázok  4 - Príklad pripojenia s dvoma vzduchovodmi 

 

Vykonajte inštaláciu každého vzduchového potrubia, 
pričom dbajte na to, aby: 

 jeho hmotnosť nemala nepriaznivý vplyv na 
samotné zariadenie; 

 bolo možné vykonávať údržbu; 

 sa zabezpečila primeraná ochrana a zabránilo sa 
tak náhodnému vniknutiu materiálu do samotného 
zariadenia; 

 Nesmie prekročiť maximálnu navrhovanú dĺžku 6 
metrov (s dvomi kolenami 90 °). 
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 Maximálny celkový prípustný pokles tlaku pre 
všetky komponenty, vrátane prestupov na 
upevnenie na vonkajšiu stenu, v potrubnom 
systéme, nepresahuje 120 Pa. 

 

 

Ak sa neinštaluje vonkajších vzduchovod, počas 
prevádzky má tepelné čerpadlo tendenciu 
znižovať teplotu okolia. 

 

 

Vo výduchu do exteriéru sa musí nainštalovať 
vhodná ochranná mriežka, aby sa zabránilo 
vnikaniu cudzích telies do zariadenia. Na to, aby 
bola zaručená maximálna výkonnosť zariadenia,  
musí zvolená mriežka zaistiť nízku stratu tlaku. 

 

 

Na to, aby ste zabránili tvorbe kondenzátu, 
izolujte potrubie na odvádzanie vzduchu a kryt 
vzduchového potrubia parotesnou tepelnou 
izoláciou primeranej hrúbky. 

 

 

Ak je to potrebné na prevenciu hlučného 
prúdenia vzduchu, môžu sa inštalovať zvukové 
tlmiče. 

Namontujte rúry, prestupy cez steny a pripojenia 
k tepelnému čerpadlu so systémom na tlmenie 
vibrácií. 

 

 

VÝSTRAHA!  

Súčasná prevádzka otvoreného krbu (napr. 
krbu s otvoreným portálom) spolu s tepelným 
čerpadlom spôsobuje nebezpečný pokles 
tlaku v prostredí. To by mohlo spôsobiť spätné 
prúdenie spalín do samotného prostredia. 

Nepoužívajte tepelné čerpadlo spolu s 
otvoreným krbom. 

Používajte len schválené hermeticky utesnené 
krby s oddeleným kanálom pre spaľovací 
vzduch. 

Dvere do kotolne nechajte zatvorené a 
hermeticky utesnené, ak nemajú spoločný 
prívod spaľovacieho vzduchu s obytným 
priestorom. 

6.2.1 Špecifické podmienky 
inštalácie 

Jednou zo zvláštností vykurovacieho systému 
tepelného čerpadla je skutočnosť, že tieto jednotky 
spôsobujú značné zníženie teploty vzduchu, ktorý sa 
zvyčajne vypúšťa z interiéru domu. Okrem toho, že je 
chladnejší ako okolitý vzduch, odvádzaný vzduch je tiež 
úplne odvlhčený; z tohto dôvodu je možné nechať 
vzduch prúdiť späť do domu, aby ochladil konkrétne 
prostredie alebo miestnosti počas leta. 

Inštalácia pozostáva z rozdelenia výpustného potrubia, 
na ktoré sa aplikujú dva uzávery („A“ a „B“) s cieľom 
nasmerovať prúdenie vzduchu smerom dovnútra (obr. 
5a) alebo vonku z domu (obr. 5b). 

 

 

 

Obrázok 5a – Príklad inštalácie v lete 

 

 

 

Obrázok 5b – Príklad inštalácie v zime 
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6.3 Montáž a pripojenie 
zariadenia 

Prístroj sa musí inštalovať na stabilnom rovnom 
povrchu, ktorý nie je vystavený vibráciám.  

 

 

Obr. 6 – Celkové rozmery 
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6.4 Prípojky na vodu 
Pripojte prívod studenej vody a výstupné potrubia k 
príslušným pripájacím bodom (obr. 7). Nasledujúca 
tabuľka zobrazuje charakteristiky pripájacích bodov. 

Poz. Popis Pripojenie/otvor 

 
Prívodné potrubie studenej 
vody 

G 1 " 

 Výtoková rúra horúcej vody G 1 " 

 Odtok kondenzátu G ½ " 

 Recirkulačné potrubie G ¾ " 


ŠPirála na solárnu tepelnú 
energiu 

G 1”
1/4

 



Ponorná manžeta sondy (len 
na modeloch, ktoré sú ňou 
vybavené) 

½”G 

 
 

Obrázok 7 – Prípojky na prívod vody 
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Nasledujúci obrázok (obrázok 8) znázorňuje príklad 
pripojenia na vodu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 8 – Príklad prívodu vody 

 
Obrázok 8a – Príklad robustného bezpečnostného ventilu 

 

 

 

POZNÁMKA 

Na prívodné potrubie studenej vody je povinné 
nainštalovať filter na nečistoty Zariadenie by 
nemalo pracovať s tvrdosťou vody nižšou ako 12 
° F; Naopak, ak je tvrdosť vody obzvlášť vysoká 
(vyššia ako 25 ° F), odporúča sa používať 
zmäkčovač vody, riadne kalibrovaný a 
monitorovaný; V tomto prípade by zostatková 
tvrdosť nemala klesnúť pod 15 ° F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEZMITE, PROSÍM, NA VEDOMIE! 

Odporúča sa, aby inštalatér systému nainštaloval 
na potrubie na prívod studenej vody 7-barový 
bezpečnostný ventil (obrázok 8a). 

 

 

POZNÁMKA 

Bezpečnostné zariadenia na ochranu pred 
pretlakom sa musia pravidelne aktivovať, aby sa 
odstránili usadeniny vodného kameňa a aby sa 
predišlo ich zablokovaniu (obrázok 8a) 

 

 

POZNÁMKA 

Pre správnu inštaláciu zariadenia je potrebné 
zabezpečiť hydraulickú bezpečnostnú skupinu 
podľa normy UNI EN 1487: 2002. Mala by 
obsahovať aspoň: uzatvárací ventil, spätný 
ventil, ovládacie zariadenie spätného ventilu, 
poistný ventil, zariadenie na prerušenie vodného 
zaťaženia (obrázok 8a) 

 

 

POZNÁMKA 

Vypúšťacie potrubie pripojené k zariadeniu na 
ochranu pred pretlakom sa musí inštalovať s 
plynulým sklonom a na mieste, kde je chránené 
pred tvorbou ľadu (obrázok 8a) 

 

 

VÝSTRAHA! 

Ak sa neinštaluje expanzná nádoba, uistite sa, 
že v prívode studenej vody nie je nainštalovaný 
žiadny jednosmerný ventil. 

 

 

VÝSTRAHA! 

Tepelné čerpadlo na výrobu teplej úžitkovej vody 
je schopné ohrievať vodu až na teplotu vyššiu 
ako 60 ° C. Z tohto dôvodu je ako ochranu pred 
popáleninami potrebné namontovať na 
teplovodné potrubie automatické termostatické  
zmiešavacie zariadenie (obr. 8). 

 

6.4.1 Pripojenie odtoku kondenzátu 
Kondenzát, ktorý sa vytvára počas prevádzky tepelného 
čerpadla, preteká príslušným vypúšťacím potrubím (G 
1/2 "), ktoré prechádza dovnútra obloženia a vystupuje 
na strane zariadenia.  

Musí sa pripojiť k potrubiu cez sifón, aby kondenzát 
mohol voľne odtekať (obrázok 9a alebo obrázok 9b). 
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 Prívodné potrubie vody; 

 Uzatvárací ventil; 

 Automatické zmiešavacie zariadenie termostatu 

 Tepelné čerpadlo 

 Recirkulačné čerpadlo 

 Pružinový spätný ventil 

 Výtoková rúra horúcej vody 

 Bezpečnostný ventil 

 Inšpekčný koniec vypúšťacieho potrubia 

 Vypúšťací kohútik 

 Expanzná nádoba 

 

Prívod studenej vody 

 

Pripojenie kotla 

 

Pripojenie vypúšťacieho 
potrubia 

 



 

 
 

 

Obrázok 9a – Príklady pripojenia odtoku kondenzátu 
cez sifón 

 

 

Obrázok 9b – Príklad pripojenia odtoku kondenzátu cez 
sifón s uzatváracím ventilom vody 

 

 

6.5 Integrácia solárneho 
systému 

Na nasledujúcom obrázku (obrázok 10) je uvedený 
príklad integrácie solárneho systému. 

 
 Potrubie na prívod studenej vody 

 Čerpadlo solárneho systému a príslušenstvo 

 Slnečné kolektory 

 Tepelné čerpadlo 

 Recirkulačné čerpadlo 

 Pružinový spätný ventil 

 Vypúšťací kohútik 

 Solárna tepelná špirála  

 Výtoková rúra horúcej vody 

 

Obrázok 10 – Príklad integrácie solárneho systému 

 

6.6 Elektrické pripojenia 
Prístroj je dodávaný už pripravený na pripojenie k 
elektrickej sieti. Je napájaný pomocou flexibilného kábla 
a kombinácie zásuvky/zástrčky (obr. 11 a obr. 12). Na 
pripojenie k elektrickej sieti je potrebná uzemnená 
zásuvka Schuko s osobitnou ochranou. 

 

 

VÝSTRAHA!  

Napájací zdroj, ku ktorému bude zariadenie 
pripojené, musí byť chránené adekvátnym 
prúdovým chráničom. 

Typ prúdového chrániča musí byť zvolený na 

≥ 60 

≥ 60 

Ø20 

G ½ " 
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základe posúdenia typu elektrického zariadenia, 
ktoré sa má používať na celom systéme. 

Pokiaľ ide o pripojenie k sieťovému napájaciemu 
zdroju a bezpečnostnému zariadeniu (napr. 
prúdový chránič), dodržiavajte normu IEC 60364-
4-41. 

 

 

Obrázok 11– A Schuko 
zásuvka 

 

Obrázok 12 – Zástrčka 
zariadenia 

6.6.1 Externé pripojenia 
Zariadenie je určené na pripojenie k iným vzdialeným 
energetickým systémom (fotovoltaické a solárne 
tepelné systémy). 

Používateľské rozhranie má dva digitálne vstupy s 
nasledujúcimi funkciami: 

 Digitálny 1: Vstup zo solárneho tepelného 

systému. Ak je medzi svorkami 30 a 31 (kábel: 
hnedá / žltá) voľný kontakt a teplota vody meraná 
spodnou sondou je vyššia ako SP8, tepelné 
čerpadlo sa zastaví a voda sa ohrieva pomocou 
solárnych panelov; tepelné čerpadlo sa opäť 
spustí, keď sa kontakt otvorí a vyprší čas 
nastavený parametrom C13, alebo okamžite, ak je 
spodná teplota sondy nižšia ako SP8. 

 Digitálny 2: Vstup z fotovoltaického systému.  

Ak je medzi svorkami 31 a 32 (kábel: zelený/biely) 
voľný kontakt a tepelné čerpadlo dosiahne teplotu 
SP5 (predvolené nastavenie 62 °C), menovitá 
teplota teplej vody sa zvýši o 7 °C. Je možné 
zmeniť parameter SP6 (napr. zvýšenie teploty z 62 
°C na 70 °C), takže ak je dostatok fotovoltaickej 
elektrickej energie, nárast teploty z 62 °C na 70 °C 
sa uskutoční použitím ponorného výhrevného 
telesa (ak je SP6 rovnaký ako SP5, elektrický 
výhrevný prvok sa nikdy neaktivuje). 

6.6.1.1 Režim vzdialeného pripojenia 

Pokiaľ ide o prepojenie na digitálne vstupy, zariadenie 
je vybavené dodatočným 4-jadrovým káblom, ktorý je 
už pripojený k obvodom používateľského rozhrania (vo 
vnútri zariadenia obr. 14). Diaľkové prepojenie s 
akýmikoľvek energetickými systémami musí urobiť 
kvalifikovaný inštalatér (pripájacie skrinky, svorky a 
pripojovacie káble). 

Nasledujúce obrázky znázorňujú príklad diaľkového 
pripojenia (obr.13 a obr.13a). 

 

Obrázok 13 – Príklad diaľkového pripojenia 

 

 

Obrázok 13a – Podrobný príklad diaľkového pripojenia 

 

 

Pre prístup k 4-žilovému káblu na diaľkové pripojenie je 
potrebné odstrániť horný kryt kotla (pozri odsek 9.1 
Obrázok 18) a kábel vytiahnuť von cez na to určený 
otvor, ktorý je už na zadnom kryte, ako je uvedené na 
obrázku 14. 

 

30 31 31 32
30 31 31 32

Digitálny vstup 1 

Digitálny vstup 2 



 

 
 

 

 

 

Obrázok 14 – Káble na diaľkové pripojenie 

 

6.7 Elektrická schéma 

 

 

 
 

Obrázok 15 – Schéma zapojenia 
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7 Uvedenie do prevádzky 

 

VÝSTRAHA!  

Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k 
uzemňovaciemu káblu. 

 

 

VÝSTRAHA!  

Skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá 
napätiu uvedenému na typovom štítku 
zariadenia. 

 

Postup pri uvedení do prevádzky sa musí vykonať 
nasledovným spôsobom: 

 Naplňte kotol pomocou ventilu na prívod vody a 
skontrolujte, či z tesnení a spojov nič neuniká. 
Tam, kde je to potrebné, dotiahnite skrutky alebo 
pripojenia. 

 Neprekračujte maximálny prípustný tlak uvedený v 
časti „Všeobecné technické údaje“. 

 Skontrolujte, či je bezpečnostné zariadenie 
vodného okruhu funkčné; 

 Pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky; 

 Keď je zástrčka zasunutá, kotol je v 
pohotovostnom režime, displej zostáva vypnutý, 
tlačidlo napájania svieti; 

 Stlačte vypínač (pozri odsek 8.1.3), zariadenie sa 
spustí v režime „ECO“ (predvolené nastavenie) 5 
minút po stlačení tlačidla. 

 



 

 
 

8 Prevádzka a používanie 

Ovládanie  zariadenia je možné vďaka 
používateľskému rozhraniu, ktoré umožňuje: 

 Nastavenie prevádzkového režimu; 

 Zmena prevádzkových parametrov; 

 Zobrazovanie a riadenie akýchkoľvek núdzových 
situácií; 

 Overenie stavu zdrojov. 
 

 

Pod pojmom „štart“ sa myslí prepnutie z 
pohotovostného režimu do stavu ON; pojem 
„vypnúť“ znamená prepnúť z ON do 
pohotovostného režimu.  

 

 

Nižšie sa pojem „pokročilý postup" vzťahuje na 
konkrétne postupy opísané v odsekoch 
týkajúcich sa „pokročilého riadenia“. 

8.1 Používateľské rozhranie 
Používateľské rozhranie (obrázok 16) umožňuje 
overenie a nastavenie prevádzky zariadenia. Je 
vybavené displejom a nasledujúcimi tlačidlami: 

 Tlačidlo zapnutia/pohotovostného režimu; 

 Tlačidlo SET; 

 Tlačidlo DOWN; 

 Tlačidlo UP. 

 

 

 

 

 

Obrázok 16 – Používateľské rozhranie 

8.1.1 Tlačidlá rozhrania a displej 

8.1.1.1 Tlačidlo ZAP/pohotovostný režim

 

Toto tlačidlo umožňuje: 

 Zapnutie zariadenia (stav ON); 

 Prepnutie prístroja do pohotovostného režimu (v 
tomto stave sa prístroj môže automaticky zapnúť v 
určitých časových intervaloch a nezávisle zapnúť 
funkcie anti-Legionella a rozmrazovanie. 

 

Keď je zariadenie zapnuté, zobrazuje sa stav, 
v ktorom bolo predtým vypnuté. 

 

8.1.1.2 Tlačidlo [SET] (nastaviť) 

Toto tlačidlo umožňuje: 

 Potvrdiť nastavené voľby alebo hodnoty. 

8.1.1.3 Tlačidlo [UP] (hore) 

Toto tlačidlo umožňuje: 

 Prechádzať nahor zoznamom rôznych parametrov. 

 Zvýšiť hodnotu parametra. 

8.1.1.4 Tlačidlo [DOWN] (dolu) 

Toto tlačidlo umožňuje: 

 Prechádzať nadol zoznamom rôznych parametrov. 

 Znížiť hodnotu parametra. 

8.1.1.5 Displej rozhrania 

Displej rozhrania (obrázok 17) umožňuje zobraziť: 

 Regulačné teploty; 

 Kódy alarmov/porúch; 

 Stavové správy; 

 Prevádzkové parametre. 

 

Obrázok 17 – Zobrazenie používateľského rozhrania 

 
LED kompresora 

 

Ak svieti: kompresor je 
aktívny. 

Ak bliká:  

 Prebieha postup 
zapnutia 
kompresora. 

 Prebieha zmena 
prevádzkových 
parametrov; 

 
LED rozmrazovanie  Ak svieti: prebieha 

rozmrazovanie  

 
MF LED Ak svieti: elektrické 

výhrevné teleso je 
zapnuté 

 
LED ventilátora  Ak svieti: ventilátor je 

aktívny 

 

LED údržby Ak svieti: je potrebná 
údržba vzduchového 
filtra  (ak je k dispozícii) 

Tlačidlo 
ON/pohotovostný 
režim 

 

Tlačidlo 
SET 

 

Tlačidlo 
DOWN 

 

Tlačidlo 
UP 

 

Displej 
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LED alarmu  Ak svieti: skontrolujte 
zoznam alarmov a 
postupujte podľa 
pokynov uvedených v 
tejto príručke 

 
LED stupne Celzia  Ak svieti: jednotka 

merania teploty je 
stupeň Celzia 

 
LED stupne Fahrenheita  Ak svieti: Jednotkou 

merania teploty je 
stupeň Fahrenheita. 

 
LED 
zapnutia/pohotovostného 
režimu 

Ak svieti: zariadenie je 
v pohotovostnom 
režime. 

Ak bliká, zariadenie 
bolo manuálne 
zapnuté/vypnuté počas 
doby 
zapínania/vypínania v 
určitom časovom 
intervale. 

 
 Nepoužité 

8.1.1.6 Výstrahy 

Loc Klávesnica je uzamknutá (pozri odsek 8.1.3.3). 

dEFr Proces rozmrazovania prebieha a nie je možné 
aktivovať iné funkcie 

Anti Funkcia „Anti-Legionella“ je aktívna. 

ObSt Je aktívna funkcia „Overboost“. 

ECO Je aktívna funkcia „Economy“. 

Auto Je aktívna funkcia „Automatic“. 

8.1.2 Prevádzková logika 

8.1.2.1 Režimy prevádzky 

Zariadenie predpokladá nasledujúce prevádzkové 
režimy: 

 AUTOMATICKÝ prevádzkový režim: 

Tento režim využíva predovšetkým obnoviteľnú 
energiu tepelného čerpadla a na podporu sa môžu 
aktivovať elektrické vykurovacie telesá; tieto zdroje 
vykurovania sú aktivované, ak je teplota vody pod 
určitou úrovňou alebo v prípade, že je potrebná 
teplota presahujúca parameter SP5;  

 prevádzkový režim ECONOMY : 

V tomto režime sa používa iba obnoviteľná energia 
tepelného čerpadla bez toho, aby sa elektrické 
vyhrievacie telesá niekedy aktivovali. Trvá to 
dlhšie, ale prináša značné úspory energie; 

 Prevádzkový režim OVERBOOST: 

Tento režim umožňuje rýchlo ohrievať vodu 
pomocou tepelného čerpadla a elektrických 
vyhrievacích telies. Táto funkcia sa môže ručne 
aktivovať, keď je teplota vody vo vnútri zásobníka 
nižšia ako parameter SP3. Po ukončení procesu 
vykurovania sa funkcia automaticky vypne a 
zariadenie sa automaticky vráti do automatického 
alebo ekonomického režimu v závislosti od toho, 
ktorú z týchto funkcií predtým nastavil používateľ; 

 Prevádzkový režim proti množeniu legionel 
(ANTI-LEGIONELLA) Táto funkcia sa používa ako 

antibakteriálna úprava, zvýšením teploty vody na 
60 °C. Táto funkcia sa periodicky a v každom 
prípade automaticky aktivuje každých 30 dní bez 
ohľadu na aktivovaný režim prevádzky.; 

 ODMRAZOVACÍ režim 

Táto funkcia je potrebná na odstránenie 
mrazuvzdorných usadenín, ktoré sa vytvárajú a 
ktoré zabraňujú prenosu tepla. Táto funkcia sa 
automaticky aktivuje, keď sa zariadenie 
prevádzkuje pri nízkych teplotách prostredia.  

 

Keď sa zariadenie prvýkrát zapne, nastaví sa do 
režimu ECO (ekonomický) s nastavenou teplotou 
vody 55 °C s cieľom zaručiť čo najlepšiu úsporu 
energie s podporou len obnoviteľných zdrojov 
energie. Upozorňujeme, že používanie tejto 
funkcie zaručuje používateľovi priemernú úsporu 
energie cca. 70 % v porovnaní s bežným 
elektrickým kotlom. 

8.1.3 Základné riadenie 

8.1.3.1 Ručné zapnutie/vypnutie zariadenia 

 Držte stlačené tlačidlo  1 sekundu: kontrolka 
zapnutia/pohotovostného režimu sa vypne/zapne. 

 Zariadenie je možné zapnúť/vypnúť aj v určitých 
časových intervaloch; je možné vidieť parametre 
HOn a HOF (odsek 8.1.3.6). 

 

Ručné zapínanie/vypínanie má vždy prednosť 
pred prevádzkovým režimom časových úsekov. 

 

 

Ak je klávesnica uzamknutá (odsek 8.1.3.3) 
alebo prebieha pokročilá sekvencia, nebude 
možné vykonať bežné zapnutie/vypnutie 
zariadenia. 

 

 

Po každom zapnutí zariadenia sa vykoná rad 
vnútorných kontrol pred samotným zapnutím 
tepelného čerpadla. Tento stav je indikovaný 

blikaním kontrolky kompresora . Po uplynutí 
kontrolného časového úseku (približne 5 minút) 
zostane kontrolka rozsvietená a to znamená, že 
zariadenie je zapnuté. 



 

 
 

8.1.3.2 Zmena prevádzkového režimu 
(AUTOMATIC, ECONOMIC a 
OVERBOOST) 

8.1.3.2.1 Prevádzkový režim AUTOMATIC 

Ak chcete manuálne spustiť režim AUTOMATIC, 
postupujte nasledovne: 

 Uistite sa, že klávesnica nie je uzamknutá (odsek 
8.1.3.3) a že neprebiehajú žiadne ďalšie pokročilé 
postupy; 

 Stlačte na 1 sekundu tlačidlo  , začne blikať 
„Auto“; 

 Opätovným stlačením tlačidla  potvrďte a 
spustite prevádzkový režim AUTOMATIC. 

Ak chcete procedúru ukončiť: 

 Stlačením tlačidla  ukončíte tento postup bez 
toho, aby ste zmenili režim. 

8.1.3.2.2 ECO (ekonomický) prevádzkový režim 

Ak chcete manuálne spustiť prevádzkový režim ECO, 
vykonajte nasledujúci postup: 

 Uistite sa, že klávesnica nie je uzamknutá (odsek 
8.1.3.3), že neprebieha žiadny iný pokročilý postup 
a že zariadenie nie je v prevádzkovom režime 
Overboost; 

 Stlačte tlačidlo  na 1 sekundu, začne blikať 
„ECO“; 

 Opätovným stlačením tlačidla  potvrďte a 
spustite prevádzkový režim ECONOMY. 

Ak chcete procedúru ukončiť: 

 Stlačením tlačidla  ukončíte tento postup bez 
toho, aby ste zmenili režim. 

8.1.3.2.3 Prevádzkový režim OVERBOOST 

Ak chcete ručne spustiť režim OVERBOOST , 
vykonajte nasledujúci postup: 

 Uistite sa, že klávesnica nie je uzamknutá (odsek 
8.1.3.3) a že neprebiehajú žiadne ďalšie pokročilé 
postupy; 

 Stlačte tlačidlo  na 1 sekundu, začne blikať 
„ECO“ alebo „Auto“; 

 Stláčajte tlačidlá alebo  alebo  , kým na 
displeji nezačne blikat „ObSt“; 

 Opätovným stlačením tlačidla  potvrďte a 
spustite prevádzkový režim OVERBOOST. 

Ak chcete procedúru ukončiť: 

 Stlačením tlačidla  ukončíte tento postup bez 
toho, aby ste zmenili režim. 

8.1.3.3 Zablokovanie/odomknutie 
klávesnice 

Ak chcete zamknúť klávesnicu, vykonajte nasledujúci 
postup: 

 Ubezpečte sa, že nie je v prevádzke žiaden iný 
pokročilý postup. 

 Stlačte a držte stlačené tlačidlá  a  na 1 
sekundu: Na displeji sa na 1 sekundu zobrazí 
„Loc“. 

Ak je klávesnica uzamknutá, na rozhraní displeja 
nebude možné vykonávať žiadnu činnosť. 

 

Stlačením ľubovoľného tlačidla sa na displeji 
zobrazí na 1 sekundu „Loc“. 

 

Odomknutie klávesnice: 

 Stlačte a držte stlačené tlačidlá  a  na 1 
sekundu: Na displeji sa zobrazí na 1 sekundu 
„UnL“. 

8.1.3.4 Nastavenie teploty v prevádzkovom 
režime ECO (SP1) 

 Uistite sa, že klávesnica nie je uzamknutá (odsek 
8.1.3.3) a že neprebiehajú žiadne ďalšie pokročilé 
postupy; 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  : Na displeji sa 
zobrazí „SP1“; 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  : LED dióda 
kompresora sa vypne; 

 Stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo  do 15 
sekúnd; Vidíte parametre r3, r4 a r5; 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  alebo 15 sekúnd 
nevykonávajte žiadne ďalšie postupy počas 15 

sekúnd: LED kompresora zhasne; 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  . 

Ak chcete procedúru ukončiť pred dokončením: 

 Nevykonávajte žiadne ďalšie operácie počas 15 
sekúnd (prípadné zmeny sa uložia). 

8.1.3.5 Nastavenie teploty v automatickom 
prevádzkovom režime (SP2) 

 Uistite sa, že klávesnica nie je uzamknutá (odsek 
8.1.3.3) a že neprebiehajú žiadne ďalšie pokročilé 
postupy; 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  : Na displeji sa 
zobrazí „SP1“; 

 Stláčajte tlačidlá alebo  alebo  , kým sa na 
displeji nezobrazí „SP2“; 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  : LED dióda začne 
blikať; 

 Stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo  do 15 
sekúnd; Vidíte parametre r1, r2 a r5; 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  alebo 15 sekúnd 
nevykonávajte žiadne ďalšie postupy počas 15 

sekúnd: LED kompresora zhasne; 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  . 

Ak chcete procedúru ukončiť pred dokončením: 

 Nevykonávajte žiadne ďalšie operácie počas 15 
sekúnd (prípadné zmeny sa uložia). 
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8.1.3.6 Nastavenie časových intervalov na 
zapínanie/vypínanie zariadenia 

 

POZNÁMKA 

Predtým, než budete pokračovať v 
nastaveniach časového rozvrhu, nastavte deň 
a aktuálny čas tak, ako je popísané v odseku 
8.1.3.14. 

 

Postup spustenia: 

 Uistite sa, že klávesnica nie je zablokovaná a že 
neprebieha žiadny ďalší postup. 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  : Na displeji sa 
zobrazí „SP1“; 

 

Nastavenie prvého časového úseku: 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo   alebo tlačidlo  
do 15 sekúnd a zvoľte „HOn1“ (prvý čas zapnutia) 
a/alebo „HOf1“ (prvý čas vypnutia); zvoľte „HOn2“ 
a „HOF2“ pre druhý čas zapnutia/vypnutia; 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  ; 

 Stlačte a uvoľnite buď tlačidlo  alebo  a do 
15 sekúnd; 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  alebo 15 sekúnd 
nevykonávajte žiadne ďalšie operácie. 

 

Priradenie časového úseku určitému dňu v týždni: 

 Po vykonaní predchádzajúceho postupu stlačte 

buď tlačidlo  alebo  a potom ho uvoľnite na 
15 sekúnd, aby ste zvolili „Hd1“ (čas zapnutia pre 
deň 1 alebo skôr pondelok) a/alebo „Hd2 ... 7“ (čas 

zapnutia pre dni 2-7, skôr od utorka do nedele); 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  ; 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  alebo  do 15 
sekúnd, aby ste zvolili „1“ (prvý čas 
zapnutia/vypnutia) alebo „2“ (druhý čas 
zapnutia/vypnutia); 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  alebo 15 sekúnd 
nevykonávajte žiadne ďalšie operácie. 

 

Ak chcete procedúru ukončiť pred dokončením: 

 Nevykonávajte žiadne operácie počas 15 sekúnd 
(akékoľvek zmeny sa ukladajú) alebo stlačte 

tlačidlo  a potom ho uvoľnite. 

 

 

Starostlivo zvážte používanie časových intervalov, 
aby ste predišli poruchám spôsobeným 
používateľmi. 

 

 

 

8.1.3.7 Zobrazenie prevádzkového stavu 

 Uistite sa, že klávesnica nie je uzamknutá (odsek 
8.1.3.3) a že neprebiehajú žiadne ďalšie pokročilé 
postupy; 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  : Funkcia 
Auto/ECO/Obst/Anti sa zobrazí na 3 sekundy 
podľa aktuálne aktívneho prevádzkového stavu.  

8.1.3.8 Vypnutie zvuku alarmu 

Ak chcete vypnúť alarm, vykonajte nasledujúci postup: 

 Ubezpečte sa, že nie je v prevádzke žiaden iný 
pokročilý postup. 

 Stlačte ľubovoľné tlačidlo raz. 

 

POZNÁMKA 

Nasledujúce pokyny sú vyhradené pre 
špecializovaných pracovníkov technickej pomoci. 

8.1.3.9 Počiatočné podmienky rôznych 
prevádzkových režimov 

Každý prevádzkový režim musí na aktiváciu spĺňať 
presné podmienky: 

 Prevádzkový režimAUTOMATIC  

Podmienka pre spustenie tejto funkcie je 
nasledovná: spodná sonda <SP2 - r0 (hysteréza); 

 Prevádzkový režimECOPodmienka pre spustenie 

tejto funkcie je nasledovná: spodná sonda <SP1 - 
r0 (hysteréza); 

 Prevádzkový režimOVERBOOST  

Podmienka na aktiváciu spustenia tejto funkcie je 
nasledovná: spodná sonda < SP3 a horná sonda< 
SP3. Keď sa zistí teplota nad hodnotou SP3, 
prevádzkový režim  Overboost sa ukončí a obnoví 
sa predtým nastavený prevádzkový režim.  

 

8.1.3.10 Displej 

Ak je zariadenie v stave „zapnuté“, počas bežnej 
prevádzky displej zobrazí nastavenú teplotu pomocou 
parametra P5: 

 Ak P5 = 0, na displeji sa zobrazí teplota hornej 
časti kotla; 

 Ak P5 = 1, na displeji sa zobrazí aktívny pracovný 
bod; 

 Ak je P5 = 2, na displeji sa zobrazí teplota spodnej 
časti kotla; 

 Ak P5 = 3, na displeji sa zobrazí teplota výparníka; 

 Ak je zariadenie v stave „pohotovostného režimu“, 
displej sa vypne. 

 

 

 
 



 

 
 

8.1.3.11 Alarmy 

 

POZNÁMKA 

V prípade alarmu „UtL“ (porucha ventilátora), 

okrem vizualizácie na displeji zariadenie vydáva 
akustický signál, ktorý možno vypnúť stlačením 
ľubovoľného tlačidla na ovládači. Alarm sa nikdy 
nezruší, kým sa zariadenie nevypne alebo 
neuvedie do pohotovostného režimu. 

Pracovný režim tepelného čerpadla sa 
automaticky vypne a aktivuje sa režim s 
elektrickým vyhrievaním, aby sa zabezpečila 
kontinuita dodávky teplej vody.  

 

 

VEZMITE, PROSÍM, NA VEDOMIE! 

V prípade alarmu „UtL“ je potrebné kontaktovať 
technickú pomoc. 

 

AL Alarm minimálnej teploty 

Riešenie:  

- Skontrolujte teplotu spojenú s alarmom; 

- Parametre  

- ktoré sa zobrazujú: A0, A1, A2 a A11. 

Hlavné dôsledky:  

- Zariadenie bude ďalej fungovať ako normálne 

AH Alarm maximálnej teploty 

Riešenia:  

- Skontrolujte teplotu spojenú s alarmom; 

- Zobrazené parametre: A3, A4, A5 a A11. 

Hlavné dôsledky:  

- Zariadenie bude ďalej fungovať ako normálne 

id Alarm digitálneho vstupu 

Riešenia:  

- Skontrolujte príčiny aktivácie vstupu (možné 
skraty v signálnych kábloch)  

- Pozrite parametre: i0; I1 a i2; 

Hlavné dôsledky:  

- Kompresor sa vypne; 

- Rozmrazovanie sa neaktivuje. 

iSd Zablokovaný alarm zariadenia 

Riešenia:  

- Skontrolujte príčiny aktivácie digitálneho vstupu  

- Pozrite parametre: i0; i1; 18 a 19 

- Zariadenie vypnite a znovu ho zapnite alebo 
odpojte od elektrickej siete.  

Hlavné dôsledky:  

- Kompresor sa vypne; 

- Rozmrazovanie sa nikdy neaktivuje. 

FiL Alarm kontroly filtra vetrania 

Riešenia: 

- Skontrolujte, či je filter vyčistený (ak chcete 
vypnúť hlásenie alarmu, stlačte ľubovoľné 

tlačidlo na displeji) 

UtL Pravdepodobná porucha ventilátora 

Riešenia:  

- Pozrite si parametre SP10 a C14 

- Skontrolujte stav ventilátora 

Hlavné dôsledky:  

- Kompresor a ventilátor sú vypnuté; 

- Voda sa ohrieva len pomocou elektrického 
odporu. 

 

 

Po odstránení príčiny poplachu sa obnoví 
normálna prevádzka zariadenia. 

 

8.1.3.12 Chybové správy 

Pr1 Chyba sondy v hornej časti kotla  

Riešenia:   

- Skontrolujte, či je typ sondy v súlade s 
nastaveniami parametra P0; 

- Skontrolujte, či je sonda neporušená; 

- Skontrolujte pripojenie sondy k zariadeniu; 

- Skontrolujte teplotu hornej časti kotla. 

Hlavné dôsledky:  

- Zariadenie prestane fungovať. 

Pr2 Chyba snímača v spodnej časti kotla 

Riešenia: 

- Rovnako ako predchádzajúca situácia, ale 
týka sa sondy v spodnej časti kotla. 

Hlavné dôsledky: 

- Zariadenie prestane fungovať. 

Pr3 Porucha sondy výparníka 

Riešenia: 

- Rovnako ako predchádzajúca situácia, ale 
týka sa sondy výparníka. 

- Zariadenie prestane fungovať. 

 

 

Po odstránení príčiny poplachu sa obnoví 
normálna prevádzka zariadenia. 

8.1.3.13 Odmrazovanie 

Odmrazovanie je možné aktivovať nasledujúcim 
spôsobom: 

 Automaticky, ak je teplota výparníka nižšia ako 
teplota stanovená v parametri d17 (iba ak P4 má 
inú hodnotu ako 0); 

V každom prípade, medzi jedným odzmrazovacím 
postupom a druhým, musí byť kompresor ponechaný 
zapnutý na čas dlhší alebo rovný 18 minútam. V 
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opačnom prípade sa nebude žiadosť o povolenie 
procesu odzmrazovania akceptovať. 

Ak P4 = 1, d2 predstavuje teplotu výparníka, nad ktorou 
je ukončený proces odzmrazovania. Naopak, ak P4 = 0 
alebo P4 = 2, parameter d2 sa neberie do úvahy. 

Ak počas procesu odmrazovania teplota odpareného 
chladiva alebo sonda prekročí prahovú hodnotu 
nastavenú pomocou parametrov d2 a P4 = 1, žiadosť o 
povolenie procesu odmrazovania sa neprijme. 

 

Postup odmrazovania pozostáva z troch fáz: 

 Fáza odmrazovania: Parameter d3 stanovuje 
maximálnu dĺžku fázy. 
Výstupný stav: 

 Kompresor je aktívny, ak d1 = 1, inak je vypnutý; 

 Odmrazovacie relé je aktívne, ak d1 = 0 alebo d1 
= 1, inak je vypnuté; 

 Ventilátory sú zapnuté, ak d1 = 2, inak sú vypnuté. 

 Fáza odkvapkávania: Parameter d7 stanovuje 
trvanie fázy. 
Výstupný stav: 

- Kompresor je vypnutý; 

- Odmrazovacie relé je aktívne, ak d1 = 0 alebo 
d1 = 1, inak je vypnuté; 

- Ventilátory sú vypnuté. 

 Fáza sušenia. 
Parameter d16 určuje trvanie tejto fázy. Výstupný 
stav: 

 Kompresor funguje podľa parametra d8; 

- Odmrazovacie relé je aktívne, ak d1 = 0 alebo 
d1 = 1, inak je vypnuté; 

- Ventilátory sú vypnuté. 

 

 

Ak prebiehajú funkcie „Anti-Legionella“ alebo 
„Overboost“, postup odzmrazovania nebude 
povolený. 

 

8.1.3.14 Nastavenie dňa a času 

 Uistite sa, že klávesnica nie je uzamknutá (odsek 
8.1.3.3) a že neprebiehajú žiadne ďalšie pokročilé 
postupy; 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  : na displeji sa 
zobrazí prvý dostupný kód; 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  alebo tlačidlo  , 
kým sa nezobrazí „rtc“; 

Dni sa zobrazujú ako 1... 7 (číslo 1 zodpovedá 
pondelku).  

Ak chcete zmeniť deň v týždni: 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  : na displeji sa 
zobrazí „dd“ a potom dve čísla reprezentujúce 

deň; 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  alebo tlačidlo  
do 15 sekúnd. 

Ak chcete zmeniť čas: 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  pri zmene dňa v 
mesiaci: na displeji sa zobrazí „hh“ a potom dve 

čísla reprezentujúce čas (čas je zobrazený vo 
formáte 24 hodín); 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  alebo tlačidlo  
do 15 sekúnd. 

 

Zmena minút: 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo   pri zmene času: na 
displeji sa zobrazí „nn“ a potom dve čísla 

reprezentujúce minúty; 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  alebo tlačidlo  
do 15 sekúnd. 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  alebo 15 sekúnd 
nevykonávajte žiadne operácie; 

Ak chcete procedúru ukončiť: 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  , až kým sa na 
displeji nezobrazí teplota nastavená parametrom 
P5 alebo sa na 60 sekúnd nevykonávajú žiadne 
operácie. 

Alternatívne: 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  . 

 

 

Ak chcete nastaviť operácie v časových 
intervaloch, je potrebné vykonať nastavenia 
týkajúce sa dňa a reálneho času vopred. 

 

8.1.3.15 Nastavenia konfiguračných 
parametrov 

Postup: 

 Uistite sa, že klávesnica nie je uzamknutá (odsek 
8.1.3.3) a že neprebiehajú žiadne ďalšie pokročilé 
postupy; 

 Stlačte a držte stlačené tlačidlá  a  na 4 
sekundy: na displeji sa zobrazí „PA“ (heslo); 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  ; 

 Stlačením a uvoľnením tlačidla   alebo   do 
15 sekúnd, nastavte „-19“ na displeji; 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  alebo 15 sekúnd 
nevykonávajte žiadne ďalšie operácie. 

 Stlačte a stlačte tlačidlá  a  na 4 sekundy: 
na displeji sa zobrazí prvý parameter „SP1“. 

 

Výber parametra: 

 Stlačte a uvoľnite buď tlačidlo  , alebo  . 

 

Ak chcete zmeniť parameter: 



 

 
 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  ; 

 Stlačením tlačidla  alebo  zvoľte hodnotu 
parametra (do 15 sekúnd); 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  alebo 15 sekúnd 
nevykonávajte žiadne operácie; 

 

Ak chcete postup ukončiť: 

 Udržujte tlačidlá a stlačte klávesy  a  na 4 
sekundy alebo nevykonávajte žiadne operácie 
počas 60 sekúnd (akékoľvek zmeny sa uložia). 

 

 

Zariadenie vypnite a znova zapnite, aby sa uložili 
zmeny parametrov.  

 

8.1.3.16 Obnovenie predvolených nastavení 
z výroby 

Postup: 

 Presvedčte sa, že klávesnica nie je uzamknutá 
(odsek 8.1.3.3) a že neprebieha žiadny iný 
pokročilý postup. 

 Stlačte a držte stlačené tlačidlá  a  na 4 
sekundy: na displeji sa zobrazí „PA“ (heslo); 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  ; 

 Stlačením a uvoľnením tlačidla  alebo  do 
15 sekúnd nastavte „149“; 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  alebo 15 sekúnd 
nevykonávajte žiadne operácie; 

 Udržujte a stlačte tlačidlo  a  na 4 
sekundy: na displeji sa zobrazí „dEF“; 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  ; 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  alebo  do 15 
sekúnd na nastavenie „1“; 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo   alebo 
nevykonávajte žiadne ďalšie operácie počas 15 
sekúnd: na displeji bude blikať „dEF" 4 sekundy, 

po ktorých uplynutí sa postup ukončí; 

 Odpojte zariadenie od elektrickej siete. 

Ak chcete postup ukončiť pred dokončením: 

 Držte tlačidlo a stlačené tlačidlo  a  počas 
4 sekúnd (alebo skôr pred nastavením „1“: 
obnovenie predvolených nastavení sa nevykoná). 

8.1.3.17 CELKOVÉ PREVÁDZKOVÉ 
HODINY KOMPRESORA 

8.1.3.17.1 Všeobecné informácie 

Zariadenie má kapacitu na zaznamenanie až 9999 
prevádzkových hodín kompresora, po  prekročení tejto 
hodnoty bliká číslo „9999“. 

8.1.3.17.2 Zobrazenie prevádzkových hodín 

kompresora 

 Uistite sa, že klávesnica nie je uzamknutá (odsek 
8.1.3.3) a že neprebiehajú žiadne ďalšie pokročilé 
postupy; 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  : na displeji sa 
zobrazí „Pb1“; 

 Stlačením a uvoľnením tlačidla   alebo  
zvoľte „CH“; 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  . 

Ak chcete postup ukončiť: 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  alebo 60 sekúnd 
nevykonávajte žiadne ďalšie operácie. 

Alternatívne: 

 Stlačte a uvoľnite tlačidlo  . 

 

8.2 Osobitné postupy 
Produkt má systém riadenia rýchlosti ventilátora, ktorý 
zvyšuje jeho rýchlosť, keď teplota okolia klesne pod -1 
°C, pri vyšších teplotách udržuje ventilátor nižšiu 
rýchlosť, aby bola hlučnosť zariadenia nižšia. 

Zariadenie je tiež vybavené systémom na kontrolu 
podmienok prostredia, ktoré sa týkajú teploty 
vonkajšieho privádzaného vzduchu. Nižšie opísaná 
funkcia je nevyhnutná, aby sa zabránilo tomu, že 
zariadenie pracujúce v režime tepelného čerpadla 
fungovalo mimo špecifikácie, čo môže spôsobiť poruchy 
kompresora a následné prerušenie prevádzky. 

Pri každom spustení sa ventilátor aktivuje na čas 
nastavený parametrom C12 zodpovedajúcim 1 minúte. 
Po tomto čase systém meria teplotu prúdiaceho 
vzduchu. Ak je teplota rovnaká alebo nižšia ako 
parameter SP9 (-7 ° C), potom sa nesplnili podmienky 
na aktiváciu jednotky tepelného čerpadla, preto sa 
aktivuje elektrické výhrevné teleso. Proces ohrievania 
pokračuje pomocou elektrického odporu, kým sa 
nedosiahne nastavená hodnota stanovená pre 
prebiehajúci aktívny cyklus. 

Systém cyklicky overuje (každých 120 minút) 
podmienky okolia a aktivuje režim tepelného čerpadla 
len vtedy, keď sú tieto podmienky vhodné pre jeho 
prevádzku. 
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8.2.1 Zoznam parametrov zariadenia 

Popis parametra Kód U.M. Min Max 
Základná 
hodnota 

Poznámky 

Heslo (tieňované) PA    0 
Funkcia vyhradená pre 
špecializovaných servisných 
technikov 

H20 nastavenie HORÚCEHO ekonomického 
cyklu 

SP1 °C/°F r3 r4 55,0  

H20 nastavenie HORÚCEHO automatického 
cyklu 

SP2 °C/°F r1 r2 55,0  

H2O nastavenie STUDENÁ SP3 °C/°F 10,0 r2 45,0  

H2O Nastavenie pre zastavenie tepelného 
čerpadla 

SP5 °C/°F r1 70,0 62,0  

H2O Nastavenie pre umožnenie 
fotovoltaického doplnku 

SP6 °C/°F 40,0 100,0 62,0  

H2O nastavenie PROTIMRAZOVÉ 
zabezpečenie 

SP7 °C/°F 0 40 10  

Nastavenie solárneho tepelného cyklu SP8 °C/°F 0 100,0 40  

Nastavenie min. teploty výparníka SP9 °C/°F -25,0 25,0 -7,0  

Nastavenie pre poškodený výparník SP10 °C/°F -50,0 25,0 -25,0  

Kalibrácia hornej sondy CA1 °C/°F -25,0 25,0 2,0  

Kalibrácia dolnej sondy CA2 °C/°F -25,0 25,0 0,0  

Kalibrácia sondy výparníka CA3 °C/°F -25,0 25,0 0,0  
 

Typ sondy P0 ---- 0 1 1 

0 = PTC 

1 = NTC 

2 = PT1000 

Desatinná čiarka P1 ---- 0 1 1 
1 = Zobrazenie desatinnej 
čiarky pre teplotu 

Meracia jednotka P2 ---- 0 1 0 
0 = °C 

1 = °F 

Funkcia súvisiaca so sondou výparníka P4 ---- 0 2 2 

0 = vypnuté 

1 = štart-stop 
odmrazovania 

2 = štart odmrazovania 

Údaje na lokálnom displeji P5 ---- 0 3 0 

0 = horná sonda 

1 = nastavenie 
prevádzkového bodu 

2 = dolná sonda 

3 = sonda výparníka 

Údaje na vzdialenom displeji P6 ---- 0 3 0 

0 = horná sonda 

1 = nastavenie 
prevádzkového bodu 

2 = dolná sonda 

3 = sonda výparníka 

Cyklus obnovy zobrazovaných údajov v 
desatinách sekundy 

P8 1/10 s 0 250 5  

 

Nastavenie prevádzkovej hysterézie r0 °C/°F 0,1 30,0 7,0  



 

 
 

Popis parametra Kód U.M. Min Max 
Základná 
hodnota 

Poznámky 

Minimálna hodnota automatického cyklu  r1 °C/°F 10,0 r2 40,0  

Maximálna hodnota automatického cyklu  r2 °C/°F r1 100,0 70,0  

Minimálna hodnota ekonomického cyklu  r3 °C/°F 10,0 r4 40,0  

Maximálna hodnota ekonomického cyklu  r4 °C/°F r3 100,0 56,0  

Zmena prevádzkových parametrov r5 ---- 0 1 0 
1= nie je možné zmeniť 
nastavený parameter, len 
zobraziť 

 

Oneskorenie spustenia zariadenia C0 Min 0 240 5 

Ochrana kompresora  
Oneskorenie od posledného zapnutia C1 Min 0 240 5 

Oneskorenie od posledného vypnutia C2 Min 0 240 5 

Minimálny čas zapnutia C3 s 0 240 0 

Počet prevádzkových hodín kompresora pre 
potreby údržby  

C10 h 0 9999 1000 0 = Funkcia vylúčená 

Oneskorenie merania teploty vzduchu pre 
test studeného výparníka  

C11 Min 0 999 120  

Minimálne oneskorenie medzi spustením 
ventilátora a aktiváciou kompresora pre 
kontrolu teploty privádzaného vzduchu  

C12 min 0 240 1  

Časové nastavenie solárneho tepelného 
cyklu 

C13 min 0 240 20  

Oneskorenie na kontrolu poškodenia 
ventilátora 

C14 min -1 240 20 - 1 = vypnutá funkcia 

 

Typ odmrazovania d1 ---- 0 2 1 

0 = s výhrevným telesom 

1 = s horúcim plynom  

2 = so zastaveným 
kompresorom 

Teplota výparníka na ukončenie 
odmrazovania (len ak je hodnota P4=1) 

d2 °C/°F -50,0 50,0 3,0  

Maximálne trvanie odmrazovania d3 min 0 99 8  

Prah pre automatický štart odmrazovania 
(teplota výparníka) 

d17 °C/°F -50,0 50,0 -2,0  

Minimálny čas spustenia kompresora na 
spustenie odmrazovania 

d18 min 0 240 60  

 

Alarm minimálnej hladiny sondy (len výstraha 
AL1) 

A0 ---- 0 2 0 

0 = horná sonda 

1 = dolná sonda 

2 = sonda výparníka 

Minimálne nastavenie alarmu (len výstraha 
AL1) 

A1 °C/°F 0,0 50,0 10,0  

Typ oneskorenia alarmu minimálnej hladiny 
(len výstraha AL1) 

A2 ---- 0 1 0 
0 = vypnuté 

1 = absolútne 

Alarm maximálnej hladiny sondy (len 
výstraha AH) 

A3 ---- 0 2 0 

0 = horná sonda 

1 = dolná sonda 

2 = sonda výparníka 

Maximálne nastavenie alarmu (len výstraha 
AH) 

A4 °C/°F 0,0 199,0 90,0  

Typ oneskorenia alarmu maximálnej hladiny A5 ---- 0 1 0 0 = vypnuté 
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Popis parametra Kód U.M. Min Max 
Základná 
hodnota 

Poznámky 

(len výstraha AH) 1 = absolútne 

Oneskorenie alarmu minimálnej hladiny AL1 
kvôli spusteniu zariadenia (len výstraha) 

A6 min 0 240 120  

Oneskorenie alarmu teploty AL1 a AH (len 
výstraha) 

A7 min 0 240 15  

Hysterézia alarmu A11 min 0,1 30,0 2,0  
 

Interval spustenia výhrevného telesa (Anti-
legionella) 

H0 dni 0 99 30  

Nastavenie funkcie Anti-legionella H1 °C/°F 10,0 199,0 60,0  

Trvanie funkcie Anti-legionella  H3 min 0 240 2  
 

Aktivácia vstupu solárneho ohrevu (Digital 1) i0 ---- 0 2 2 

0 = vstup neaktívny 

1 = tlakový vstup  

2 = Digitálny 1 vstup  

Typ kontaktu vstupu solárneho ohrevu i1 ---- 0 1 0 

0 = aktívny keď je kontakt 
zatvorený 

1 = aktívny keď je kontakt 
otvorený 

Ochrana kompresora na 
vysokotlakovom/nízkotlakovom konci 

i2 min 0 120 0  

Aktivácia vstupu fotovoltaiky (Digital 2) i3 ---- 0 1 1 
0 = vstup neaktívny 

1 = vstup neaktívny 

Typ kontaktu vstupu fotovoltaiky (Digital 2) i4 ---- 0 1 0 

0 = aktívny keď je kontakt 
zatvorený 

1 = aktívny keď je kontakt 
otvorený 

Počet alarmov digitálnych vstupov na jeden 
blok zariadenia 

i8 ---- 0 15 0  

Čas do resetu počítadla alarmov digitálnych 
vstupov 

i9 min 1 999 240  

 

Aktivácia bzučiaka u9 ---- 0 1 1 
0 = bzučiak neaktívny 

1 = bzučiak aktívny 
 

Čas zapnutia pre pondelok Hd1 ---- 1 2 1 
1 = HOn1-HOF1 

2 = HOn2-HOF2 

Čas zapnutia pre utorok Hd2 ---- 1 2 1 
1 = HOn1-HOF1 

2 = HOn2-HOF2 

Čas zapnutia pre stredu Hd3 ---- 1 2 1 
1 = HOn1-HOF1 

2 = HOn2-HOF2 

Čas zapnutia pre štvrtok Hd4 ---- 1 2 1 
1 = HOn1-HOF1 

2 = HOn2-HOF2 

Čas zapnutia pre piatok Hd5 ---- 1 2 1 
1 = HOn1-HOF1 

2 = HOn2-HOF2 

Čas zapnutia pre sobotu Hd6 ---- 1 2 2 
1 = HOn1-HOF1 

2 = HOn2-HOF2 

Čas zapnutia pre nedeľu Hd7 ---- 1 2 2 1 = HOn1-HOF1 



 

 
 

Popis parametra Kód U.M. Min Max 
Základná 
hodnota 

Poznámky 

2 = HOn2-HOF2 

Čas prvého zapnutia v časovom intervale HOn1 ---- 00:00 23,59 --:-- --:-- = Funkcia vylúčená 

Čas prvého zapnutia mimo časového 
intervalu 

HOF1 ---- 00:00 23,59 --:-- --:-- = Funkcia vylúčená 

Čas podľa zapnutia pre časový interval  HOn2 ---- 00:00 23,59 --:-- --:-- = Funkcia vylúčená 

Čas podľa vypnutia pre časový interval HOF2 ---- 00:00 23,59 --:-- --:-- = Funkcia vylúčená 
 

Adresa zariadenia LA ---- 1 247 247  

Prenosová rýchlosť  Lb ---- 0 3 2 

0 = 2400 

1 = 4800 

2 = 9600 

3 = 19200 

Parita LP ---- 0 2 2 

0 = ŽIADNA 

1 = NEPÁRNA 

2 = PÁRNA 
 

REZERVOVANÉ E9 ---- 0 2 0  
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9 Údržba a čistenie 

 

VÝSTRAHA!  

Každú opravu zariadenia musí vykonať 
kvalifikovaný personál. Nesprávny postup opravy 
môže ohroziť používateľa. Ak je potrebné 
zariadenie opraviť, obráťte sa na technickú 
asistenčnú službu. 

 

 

VÝSTRAHA!  

Pred vykonaním akejkoľvek údržby sa uistite, že 
zariadenie nie je a nemôže byť náhodne 
pripojené k napájaciemu zdroju. Preto odpojte 
zariadenie od napájacieho zdroja pred 
vykonávaním akýchkoľvek činností údržby alebo 
čistenia. 

9.1 Resetovanie 
bezpečnostného zariadenia 

Prístroj je vybavený bezpečnostným termostatom. Pri 
ručnom resete sa zariadenie v prípade prehriatia vypne. 

Ak chcete ochranu resetovať, je potrebné: 

 odpojiť zariadenie od napájania; 

 odpojiť všetky vzduchovody (pozri odsek 6.2); 

 demontovať horný kryt uvoľnením príslušných 
skrutiek (obr. 18); 

 manuálne vynulovať vypnutý bezpečnostný 
termostat zhora (obrázok 19). V prípade vypnutia 
sa centrálny kolík termostatu vysunie o približne 4 
mm; 

 Znovu namontujte horný kryt, ktorý bol predtým 
odstránený. 

 

Obr. 18 – demontáž horného krytu 

 

 

Obr. 19 – reset bezpečnostného termostatu 

 

 

VÝSTRAHA!  

Vypnutie bezpečnostného termostatu môže byť 
spôsobené poruchou spojenou s ovládacím 
panelom alebo nedostatkom vody vo vnútri 
nádrže. 

 

 

VÝSTRAHA!  

Realizácia opráv na častiach, ktoré zaisťujú 
bezpečnostné funkcie, ohrozuje bezpečnú 
prevádzku zariadenia. Poškodené komponenty 
nahraďte výlučne originálnymi náhradnými 
dielmi. 

 

 

POZNÁMKA 

Aktivácia termostatu vylučuje prevádzku 
elektrických vykurovacích prvkov, ale nie 
systému tepelného čerpadla v rámci povolených 
prevádzkových limitov. 

 

 
  

 

 

Klik 



 

 
 

9.2 Kvartálne kontroly 

 Vizuálna kontrola všeobecných podmienok 
systémov, ako aj neprítomnosť netesností; 

 Kontrola ventilačného filtra (pozri odsek 9.4). 

9.3 Každoročné kontroly 

 Kontrola dotiahnutia skrutiek, matíc, prírub a 
vodovodných prípojok, ktoré by sa mohli uvoľniť 
vibráciami; 

 Skontrolujte neporušenosť magnéziových anód 
(pozri odstavec 9.5). 

9.4 Čistenie ventilačného filtra  
V hornej časti zariadenia sa nachádza filter ventilácie. 
Tento je potrebné pravidelne čistiť, aby sa uchovala 
dokonalá efektivita systému.  

Po každých 1000 hodinách prevádzky sa na displeji 
zariadenia zobrazí alarm „FiL“, ktorý indikuje potrebu 
skontrolovať čistotu filtra.  

Ak chcete filter demontovať, je potrebné ho zachytiť 
prstami z na to určeného bočného otvoru a vytiahnuť ho 
von (obr. 20). 

Filter je možné čistiť vypláchnutím, vystriekaním vodou 
alebo pobúchaním. Keďže je filter vyrobený z 
nehrdzavejúcej ocele, nemusí sa pravidelne vymieňať. 

 

 

 

Obrázok 20 – Podrobnosti ventilačného filtra 

 

 

POZNÁMKA 

Zanesený filter redukuje výkonnosť tepelného 
čerpadla, čo spôsobuje neefektívnu alebo 
poruchovú prevádzku. 

 

9.5 Horčíkové anódy 
Horčíková anóda (Mg), tiež nazývaná „obetná“ anóda, 
zabraňuje vzniku parazitických prúdov, ktoré vznikajú 
vo vnútri kotla a ktoré môžu na povrchu zariadenia 
spustiť korózne procesy. 

V skutočnosti je horčík kovom s nižším 
elektrochemickým potenciálom v porovnaní s 
materiálom, ktorý vystiela vnútrajšok kotla, preto najprv 
priťahuje negatívne náboje, ktoré vznikajú pri ohreve 
vody a spôsobujú koróziu. Preto sa anóda „obetuje“ tak, 
že koroduje namiesto nádrže. Kotol má dve anódy, 
jedna bola namontovaná v dolnej časti a druhá v hornej 
časti nádrže (oblasť, ktorá je najviac vystavená korózii).  

Celistvosť horčíkových anód sa musí skontrolovať 
najmenej každé dva roky (dokonca lepšie, ak sa 
kontroluje každoročne ). Činnosť musí vykonávať 
kvalifikovaný personál. 

Pred vykonaním kontroly: 

 Zatvorte prívod studenej vody; 

 Vyprázdnite vodu z kotla (pozri odsek 9.6); 

 Odskrutkujte hornú anódu a skontrolujte stav 
korózie, ak je poškodených viac ako 30% povrchu 
anódy, je potrebné ju vymeniť; 

 Vykonajte rovnakú kontrolu pre dolnú anódu. 

 Anódy majú príslušné tesnenia, aby nedošlo k 
úniku vody. Odporúča sa používať anaeróbnu 
tesniacu hmotu pre závity kompatibilnú pre 
použitie v sanitárnych a vykurovacích systémoch. 
Tesnenia musia sa musia vymieňať pri kontrole, 
ako aj pri výmene anód. 

9.6 Vyprázdnenie kotla 
Ak je kotol nečinný určitý čas, odporúčame z neho 
vypustiť vodu, najmä pri nízkych teplotách. 

Pokiaľ ide o príslušné zariadenie, postačuje odpojenie 
prívodu vody (pozri odsek 6.4). 

Prípadne sa počas inštalácie systému odporúča 
nainštalovať vypúšťací kohútik s pripojením na hadicu. 

 

 

POZNÁMKA 

Je dôležité vyprázdniť systém v prípade nízkych 
teplôt, aby sa zabránilo zamrznutiu vody.  

 

  
Filter 

ventilácie 

 

Bočný  

otvor 
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10 Riešenie problémov 

V prípade problémov s výkonom zariadenia, bez 
výskytu akýchkoľvek alarmov alebo porúch popísaných 
v príslušných odsekoch, odporúčame skontrolovať, či 
problém nie je možné ľahko vyriešiť skontrolovaním 
možných riešení uvedených v nasledujúcej tabuľke 
predtým, než vyhľadáte technickú pomoc. 

 

Problém Možné príčiny 

Tepelné čerpadlo 
nefunguje 

Nie je prítomné napájacie 
napätie; 

Zástrčka nie je správne 
zasunutá do zásuvky. 

Kompresor a/alebo 
ventilátor nefungujú 

Nastavený bezpečnostný 
časový úsek sa neskončil; 

Dosiahla sa plánovaná 
teplota. 

Tepelné čerpadlo sa 
nepretržite zapína a vypína  

Nesprávne 
naprogramovanie hodnôt 
parametrov/žiadanej 
hodnoty a/alebo hysterézy. 

Tepelné čerpadlo zostáva 
nepretržite zapnuté a 
nevypína sa 

Nesprávne 
naprogramovanie hodnôt 
parametrov/požadovanej 
hodnoty a/alebo hysterézy. 

Elektrické výhrevné teleso 
sa nezapína  

Váš zásah nie je potrebný 

 

 

VÝSTRAHA!  

V prípade, že sa používateľovi nepodarí vyriešiť 
problém, vypnite zariadenie a vyhľadajte 
technickú pomoc s uvedením kúpeného modelu 
zariadenia. 

11 Likvidácia 

Po skončení životnosti zariadenia sa tepelné čerpadlá 
likvidujú v súlade s platnými predpismi. 

 

 

VÝSTRAHA!  

Toto zariadenie obsahuje fluórovaný skleníkový 
plyn, na ktorý sa vzťahuje Kjótsky protokol. 
Činnosti údržby a likvidácie smú vykonávať iba 
kvalifikovaní pracovníci. 

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV 

V súlade so smernicami 2011/65/EÚ a 2012/19/EÚ 
týkajúcimi sa zníženia používania nebezpečných látok v 
elektrických a elektronických zariadeniach, ako aj 
likvidácie odpadu. 

Symbol preškrtnutého odpadového koša, ktorý je 
viditeľný buď na zariadení, alebo na jeho obale, 
znamená, že zariadenie sa musí po skončení jeho 

životného cyklu likvidovať oddelene od ostatných 
odpadov. 

Po skončení životnosti zariadenia musí používateľ 
odovzdať zariadenie do vhodných oddelených zberných 
stredísk pre elektronický a elektrotechnický odpad 
alebo ho vrátiť predajcovi pri nákupe iného 

ekvivalentného zariadenia v pomere 
jeden k jednému. 

Adekvátny oddelený zber odpadov 
súvisiaci s následným odoslaním 
vyradeného zariadenia na 
recykláciu, úpravu a/alebo 
ekologickú likvidáciu prispieva k 

zamedzeniu možných negatívnych účinkov na životné 
prostredie aj zdravie; taktiež podporuje opakované 
použitie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých je 
zariadenie vyrobené. 

Nezákonná likvidácia zariadenia používateľom vedie k 
uplatňovaniu administratívnych sankcií stanovených 
príslušnými právnymi predpismi. 

Hlavné materiály, ktoré sa používajú pri výrobe 
zariadenia, sú: 

 Oceľ; 

 Horčík; 

 Plasty; 

 Meď; 

 Hliník; 

 Polyuretán. 



 

 
 

12 Produktový list 

 

  

Popis u.m. EKHH2E200AAV3 EKHH2E260AAV3 EKHH2E260PAAV3 

 

Deklarovaný profil zaťaženia  L XL 

Trieda energetickej účinnosti 
vykurovania vody za priemerných 
klimatických podmienok 

 A + 

Energetická účinnosť ohrevu vody 
v % za priemerných klimatických 
podmienok 

% 123 127 127 

Ročná spotreba elektrickej energie 
v kWh za priemerných klimatických 
podmienok 

kWh 835 1323 1323 

Nastavenie teploty termostatu 
ohrievača vody 

°C 55 

Hladina akustického výkonu Lwa vo 
vnútri v dB 

dB 53 

Ohrievač vody je schopný pracovať 
iba počas hodín mimo špičky 

 NIE 

Akékoľvek osobitné opatrenia, 
ktoré sa musia vykonať pri montáži, 
inštalácii a údržbe ohrievača vody 

 Viac informácií v príručke 

Energetická účinnosť vykurovania 
vody v % za chladnejších 
klimatických podmienok 

% 94 92 92 

Energetická účinnosť vykurovania 
vody v % v teplejších klimatických 
podmienkach 

% 135 129 129 

Ročná spotreba elektrickej energie 
v kWh za chladnejších klimatických 
podmienok 

kWh 1091 1826 1826 

Ročná spotreba elektrickej energie 
v kWh v teplejších klimatických 
podmienkach 

kWh 756 1296 1296 

Hladina akustického výkonu Lwa 
vonku v dB 

dB 53 



 

 

Strana 38  Návod na inštaláciu a použitie 
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