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1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

UPOZORNENIE:
• Táto príručka je neoddeliteľnou súčasťou výrobku. Starostlivo ju uchovávajte so zariadením 

a v prípade zmeny vlastníctva ju odovzdajte ďalšiemu používateľovi / vlastníkovi.
• Tieto pokyny sú tiež k dispozícii v zákazníckom servise výrobcu a na jeho webových 

stránkach.
• Pozorne si prečítajte pokyny a varovania uvedené v tejto príručke, ktoré obsahujú 

dôležité informácie o bezpečnej inštalácii, používaní a údržbe.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA

Zariadenie nepoužívajte na iné ako určené použitie. Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré vznikli 
nevhodným alebo nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov uvedených v tejto príručke.

Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí), ktorých fyzické, zmyslové alebo 
mentálne schopnosti sú obmedzené alebo osobami bez skúseností alebo znalostí s výnimkou 
prípadov, keď im boli vopred poskytnuté pokyny a pri používaní zariadenia ich sleduje osoba, ktorá 
je zodpovedná za ich bezpečnosť.

Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nehrajú so zariadením.

Toto zariadenia môžu používať deti vo veku 8 rokov alebo staršie a osoby so zníženou fyzickou, 
zmyslovou alebo duševnou schopnosťou alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod 
náležitým dohľadom alebo ak im boli poskytnuté pokyny na bezpečné používanie zariadenia a sú 
im jasné riziká s ním spojené.

Deti sa nesmú so zariadením hrať.

Voda zahriata na viac ako 50°C dodáva priamo do kohútikov, môže spôsobiť okamžité závažné 
popáleniny. Ohrozené sú najmä deti, osoby so zdravotným postihnutím a starší ľudia. Odporúča 
sa nainštalovať na prívodnom potrubí vody termostatický zmiešavací ventil.

Čistenie tohto zariadenia alebo jeho údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Zariadenia sa nedotýkajte, ak ste bosí alebo ak je niektorá časť vášho tela mokrá.

Nedovoľte, aby horľavé materiály prišli do kontaktu so zariadením ani ich nenechávajte v jeho 
blízkosti.

Ak je zariadenie mimo prevádzky v oblasti s teplotami pod nulou, musí byť vyprázdnené. 
Vyprázdnite ho podľa pokynov uvedených v príslušnej kapitole.

UPOZORNENIA PRE MONTÁŽ

Zariadenie musí inštalovať a uviesť do prevádzky kvalifikovaný technik v súlade s miestnymi 
právnymi predpismi a predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia. Pred otvorením svorkovnice 
musia byť všetky elektrické obvody vypnuté.
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Nesprávna inštalácia môže mať za následok poškodenie majetku a zranenie osôb a zvierat. 
Výrobca nenesie zodpovednosť za následky.

Tento výrobok je ťažký, zaobchádzajte s ním opatrne a inštalujte ho v miestnosti chránenej pred mrazom.

Zaistite, aby priečka pomáhala niesť váhu zariadenia naplneného vodou.

Zničenie zariadenia nadmerným tlakom v dôsledku zablokovania bezpečnostného zariadenia 
anuluje záruku.

VAROVANIA PRE MONTÁŽ

Pri inštalácii tohto výrobku v kúpeľni nepoužívajte "Zakázaný priestor" a rešpektujte minimálne 
"Chránený priestor" uvedený nižšie:

Zakázaný priestor Chránený priestor

Tento výrobok musí byť umiestnený na prístupnom mieste.

Ohrievač vody musí byť pripevnený k zemi pomocou upevňovacej konzoly určenej na tento účel. 
Lepidlá sa nepovažujú za spoľahlivé upevňovacie prostriedky.

Tento výrobok je konštruovaný na používanie v maximálnej nadmorskej výške 2000 m.

Pozri popis a obrázky v bodoch 6.1, 6.2 a 6.4.

VAROVANIA PRE AERAULICKÉ PRIPOJENIA

Súčasná prevádzka kozubu s otvorenou komorou (napr. otvorený krb) a tepelného čerpadla 
spôsobuje v miestnosti nebezpečný podtlak. Podtlak môže spôsobiť návrat spalín do miestnosti. 
Neprevádzkujte tepelné čerpadlo spolu s kozubom s otvorenou komorou. 
Používajte iba kozuby s uzavretou komorou (schválené) so samostatným prívodom spaľovacieho 
vzduchu. 
Utesnite dvere miestností s kotlom, ktoré nemajú prívod spaľovacieho vzduchu spoločný 
s obytnými priestormi.

Na spojoch prívodu a odvodu vzduchu musí byť namontovaná vhodná ochranná mriežka, aby sa 
zabránilo vniknutiu akýchkoľvek cudzích telies dovnútra zariadenia.

Pozri popis a obrázky v odseku 6.3 "Aeraulické pripojenia."
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VAROVANIA PRE HYDRAULICKÉ PRIPOJENIA

Je nevyhnutné naskrutkovať na prívodné potrubie vody vhodné zariadenie proti nadmernému tlaku 
(nie je súčasťou dodávky). V krajinách, ktoré uznávajú normu EN 1487, musí byť prívodné potrubie 
vody zariadenia vybavené bezpečnostným zariadením zodpovedajúcim vyššie uvedenej norme. 
Musí byť nové, s rozmermi 3/4" a kalibrované na maximálny tlak 0,7 MPa, vrátane minimálne 
kohútika, spätného ventilu, poistného ventilu a vypínania hydraulického zaťaženia.

S týmto bezpečnostným zariadením sa nesmie neoprávnene manipulovať a musí byť vyrobené pre 
častú prevádzku za účelom kontroly, či nie je zablokované, a odstránenia vodného kameňa.

Z vypúšťacej trubice zariadenia na znižovanie tlaku môže kvapkať voda a trubica musí zostať 
otvorená pre vonkajší vzduch. Vypúšťacia trubica pripojená k tlakovému poistnému zariadeniu 
musí byť nainštalovaná iba v smere nadol a v prostredí chránenom pred mrazom.

Ak je vstupný tlak vody väčší ako 0,5 MPa (5 bar), vyžaduje sa redukčný ventil (nie je súčasťou 
dodávky), ktorý musí byť pripojený k vodovodnému potrubiu.

Minimálny vstupný tlak vody pre správnu činnosť zariadenia je 0,15 MPa (1,5 bar).

V prípade modelov, ktoré obsahujú tepelný výmenník (solárny výmenník), nesmie okruh prekročiť 
hodnotu 1,0 MPa (10 bar) a jeho teplota nesmie prekročiť 80°C.

Pozri popis a obrázky v odseku 6.5 "Hydraulické pripojenia" a v odseku 6.6 "Integrácia so solárnym 
systémom".

VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ PRIPOJENIA

Zariadenie sa musí inštalovať v súlade s národnými predpismi týkajúcimi sa elektroinštalácie.

Elektroinštalácia musí zahŕňať odpojovacie zariadenie pre všetky póly (vypínač, poistka) 
nachádzajúce sa pred zariadením, ktoré spĺňa miestne platné predpisy o inštalácii (rozdielový 
istič 30 mA).

Uzemnenie je povinné. Výrobca zariadenia nebude niesť zodpovednosť za žiadne škody 
spôsobené v dôsledku zlyhania uzemnenia systému alebo anomálií v zdroji elektrického napájania.

Je prísne zakázané pripájať zariadenie k sieti striedavého prúdu pomocou predlžovačiek alebo 
predlžovacieho kábla.

Pred zložením krytu sa uistite, či je vypnuté napájanie, aby nedošlo k zraneniu alebo úrazu 
elektrickým prúdom.

Pozri popis a obrázky v odseku 6.7 "Elektrické pripojenia" a v odseku 6.8 "Schéma zapojenia".
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VAROVANIA PRE SERVISNÉ PRÁCE - ÚDRŽBU - RIEŠENIE PROBLÉMOV

Všetky opravy, údržbu, inštalatérske práce a elektrické pripojenia musia vykonávať kvalifikovaní 
technici s použitím iba originálnych náhradných dielov. Nedodržanie vyššie uvedených pokynov 
môže ohroziť bezpečnosť zariadenia a zbaviť výrobcu akejkoľvek zodpovednosti za následky.

Vyprázdnenie zariadenia: vypnite napájanie a studenú vodu, otvorte kohútiky horúcej vody a potom 
spustite vypúšťací ventil bezpečnostného zariadenia.

Tlakový poistný ventil sa musí pravidelne používať, aby sa odstránili usadeniny vodného kameňa 
a zabezpečilo, že nie je upchatý.

Zariadenie je vybavené napájacím káblom, ktorý v prípade poškodenia musí výrobca, servisný pracovník 
alebo podobné kvalifikované osoby vymeniť, aby sa zabránilo vzniku nebezpečných situácií.

Zariadenie je vybavené miniatúrnou poistkovou vložkou s časovým oneskorením, ktorú je potrebné 
v prípade poškodenia vymeniť za poistku typu "T5AL250V" v súlade s normou IEC 60127.

Pozri popis a obrázky v kapitole 9 "RIEŠENIE PROBLÉMOV" a v kapitole 10 "ÚDRŽBA".
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2. ÚVOD

Táto príručka na inštaláciu a údržbu je neoddeliteľnou súčasťou 
tepelného čerpadla (ďalej len zariadenie).
Príručka sa musí uschovať pre ďalšie použitie až do demontáže. 
Je určená pre odborného inštalatéra (inštalatérov - technikov 
údržby) a koncového používateľa. Príručka popisuje postupy 
inštalácie, ktoré je potrebné dodržiavať pre správnu a bezpečnú 
prevádzku zariadenia, a spôsoby použitia a údržby.
V prípade predaja alebo prevodu na iného používateľa musí 
príručka zostať pri zariadení.
Pred inštaláciou alebo použitím zariadenia si pozorne prečítajte 
tieto pokyny na obsluhu, najmä kapitolu 5 o bezpečnosti. 
Príručka sa musí uchovávať spolu so zariadením a musí byť vždy 
k dispozícii kvalifikovaným pracovníkom inštalácie a údržby. 
Na zvýraznenie najdôležitejších informácií sa v príručke 
používajú tieto symboly:

Upozornenie

Postupy, ktoré sa majú dodržiavať

Informácie / návrhy

2.1  Výrobky 
Vážený zákazník, 
Ďakujeme vám za nákup tohto výrobku.
Naša spoločnosť vždy venuje pozornosť otázkam životného 
prostredia a pre svoje výrobky používa technológie a materiály 
s nízkym dopadom na životné prostredie v súlade s normami 
EÚ WEEE (2012/19/EÚ – RoHS 2011/65/EÚ).

2.2  Zrieknutie sa zodpovednosti
Zhoda tohto návodu na obsluhu s hardvérom a softvérom bola 
starostlivo skontrolovaná. Môžu sa však vyskytnúť rozdiely; 
a za úplnú zhodu sa nepreberá zodpovednosť.
V záujme technického vylepšenia si vyhradzujeme právo kedykoľvek 
vykonať zmeny v konštrukcii alebo technických údajoch. Akýkoľvek 
nárok založený na údajoch, obrázkoch, výkresoch alebo popise je 
preto vylúčený. Môžu sa vyskytnúť chyby.
Dodávateľ odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody 
spôsobené chybnými príkazmi, nesprávnym alebo nevhodným 
použitím alebo neoprávnenými opravami alebo úpravami.
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2.3  Autorské práva
Tento návod na obsluhu obsahuje informácie chránené 
autorským právom. Žiadna časť tohto návodu na obsluhu nesmie 
byť bez predchádzajúceho súhlasu dodávateľa kopírovaná, 
duplikovaná, preložená alebo zaznamenaná na pamäťové 
médium. Akékoľvek porušenie bude podliehať náhrade škody. 
Všetky práva vrátane práv vyplývajúcich z udelenia patentov 
alebo registrácie úžitkových vzorov sú vyhradené.

2.4  Dostupné verzie a konfigurácie
Toto zariadenie obsahuje jednotku tepelného čerpadla 1,9 kW 
a môže byť nastavené v rôznych konfiguráciách podľa možnej 
integrácie s ďalšími zdrojmi tepla (napr. solárne vykurovanie) 
alebo v závislosti od výkonu kotla.

Verzia Popis konfigurácie

EKHHE200CV3
EKHHE260CV3

Vzduchové tepelné čerpadlo na ohrev teplej 
úžitkovej vody (TÚV)

EKHHE200PCV3
EKHHE260PCV3

Vzduchové tepelné čerpadlo na ohrev TÚV 
vopred pripravené pre solárny tepelný systém. 

3. MANIPULÁCIA A PREPRAVA 

Zariadenie sa dodáva v kartónovej škatuli(*).
Je pripevnené k palete pomocou troch skrutiek.
Na vykládku použite vysokozdvižný vozík alebo zodpovedajúci 
paletový vozík.
Zabalené zariadenie je možné umiestniť vodorovne a zadnou 
stranou nadol, aby sa uľahčilo uvoľnenie kotevných skrutiek. 
Vybalenie sa musí vykonať opatrne, aby sa nepoškodilo puzdro 
zariadenia, ak sa na otváranie kartónového obalu používajú 
nože alebo rezacie nástroje.
Po odstránení obalu skontrolujte celistvosť jednotky. Ak máte 
pochybnosti, jednotku nepoužívajte. Kontaktujte autorizovaný 
technický personál. 
Pred odstránením obalu podľa platných predpisov na ochranu 
životného prostredia skontrolujte, či bolo odstránené všetko 
dodávané príslušenstvo. 

(*) Poznámka: Typ balenia sa môže meniť podľa uváženia 
výrobcu.
Po celú dobu, kedy zariadenie zostáva nečinné a čaká na 
uvedenie do prevádzky, je vhodné ho umiestniť na miesto 
chránené pred atmosférickými vplyvmi.

3.1  Prijatie
Balenia obsahujú okrem jednotiek aj príslušenstvo a technickú 
dokumentáciu na použitie a inštaláciu. Skontrolujte, či sú 
k dispozícii nasledujúce položky:
• 1x príručka pre používateľa, inštaláciu a údržbu;
• 3x upevňovacie konzoly plus skrutky;
• 1x tepelná poistka (iba pre EKHHE200PCV3 a EKHHE260PCV3).
Po celú dobu, kedy zariadenie zostáva nečinné a čaká na 
uvedenie do prevádzky, je vhodné ho umiestniť na miesto 
chránené pred atmosférickými vplyvmi.
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Polohy povolené na prepravu a manipuláciu

obr. 1

 POZOR! Počas fázy manipulácie s výrobkom 
a inštalácie nesmie byť horná časť nijako 
namáhaná, pretože nejde o súčasť konštrukcie.  

 POZOR! Vodorovná preprava je povolená iba na 
posledné kilometre podľa obrázku (pozri "Polohy 
nepovolené na prepravu a manipuláciu"), pričom 
sa uistite, či sú podpery umiestnené v spodnej 
časti kotla tak, aby nedošlo k zaťaženiu hornej 
časti, pretože nejde o súčasť konštrukcie. Počas 
vodorovnej prepravy musí displej smerovať nahor. 

Poloha povolená iba na posledné kilometre

Polohy nepovolené na prepravu a manipuláciu

      
obr. 2
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4. KONŠTRUKČNÉ ÚDAJE
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obr. 3
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 1 Tepelné čerpadlo
 2 Používateľské rozhranie
 3 Oceľový kryt
 4 Vykurovacie teleso
 5 Horčíková anóda
 6 Prívod vetracieho vzduchu (Ø160 mm)
 7 Výstup vetracieho vzduchu (Ø160 mm)
 8 Prípojka prívodu studenej vody
 9 Prípojka odtoku teplej vody

 10 Predpríprava na recirkuláciu
 11 Odtok kondenzátu 
 12 Predpríprava pre vstup solárnej špirály
  Len pre modely  EKHHE200PCV3
     EKHHE260PCV3
 13 Predpríprava pre výstup solárnej špirály
  Len pre modely EKHHE200PCV3
     EKHHE260PCV3
 14 Oceľová nádrž so smaltovaným povrchom podľa DIN 4753-3
 15 Kondenzátor
 16 Rotačný kompresor
 17 Rebrovaný výparník
 18 Elektronický ventilátor
 19 Sondy kotla
 20 Vrecko na držiak sondy pre solárne panely - Len pre modely
     EKHHE200PCV3
     EKHHE260PCV3
 21 Polyuretánová izolácia
 22 Rukoväte na prenášanie
 23 Rúrka pre žiarovku bezpečnostného termostatu
 24 Napájací panel
 26 Priehradka na prístup k vykurovaciemu telesu a žiarovke 

bezpečnostného termostatu
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4.1  Rozmerové údaje
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obr. 5

380

Ø 160Ø 160

Ø 620

62
8

obr. 6

MODEL Ø EKHHE200PCV3 EKHHE260PCV3 EKHHE200CV3 EKHHE260CV3 UM
A 1”G 250 250 250 250 mm
B - 490 493 / / mm
C 1/2”G 600 600 600 600 mm
D - 705 785 705 785 mm
E 1”G 876,5 1162 876,5 1162 mm
G - 1142 1427 1142 1427 mm
H - 1607 1892 1607 1892 mm
I 3/4”G 250 250 / / mm
L 3/4”G 599 600 / / mm
M 3/4”G 705 735 705 735 mm
N 3/4”G 877 1162 877 1162 mm
O* 1/2”G 976 1261 976 1261 mm
P - 1073 1358 1073 1358 mm

*O - Výstupná prípojka z plastu
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4.2  Technické údaje
Model EKHHE200PCV3 EKHHE260PCV3 EKHHE200CV3 EKHHE260CV3 U.M.

Tepelné čerpadlo

Elektrické napájanie 230-1-50 V-PH-Hz
Tepelný výkon (ISO) 1820 1820 1820 1820 W
Celkový absorbovaný výkon pri 
vykurovaní (ISO) 430 430 430 430 W

COP (ISO) 4,23 4,23 4,23 4,23 W/W
Menovitý prúd pri vykurovaní (ISO) 2,00 2,00 2,00 2,00 A
Max. celkový absorbovaný výkon pri 
vykurovaní 530 530 530 530 W

Max. prúd pri vykurovaní 2,43 2,43 2,43 2,43 A
Čas vykurovania (EN) (1) 8:17 10:14 8:17 10:14 h:min
Vykurovacia energia (EN) (1) 3,25 3,99 3,25 3,99 kWh
Spotreba v pohotovostnom režime (EN) (1) 29 29 29 29 W
Trieda použitia (EN) (1) L XL L XL Typ
Spotreba energie počas 
prevádzkového cyklu WEL-TC (EN) (1) 3,62 5,64 3,62 5,64 kWh

COPDHW (EN) (1) 3,23 3,38 3,23 3,38 W/W
COPDHW (EN) (4) 3,49 3,59 3,49 3,59 W/W
Referenčná teplota vody (EN) (1) 53,7 52,7 53,7 52,7 °C
Max. využiteľné množstvo vody (EN) (2) 0,270 0,330 0,273 0,338 m3

Ref. norma pre účinnosť vykurovania (EÚ) 135 139 135 139 %
Ref. norma pre triedu účinnosti (EÚ) A+ A+ A+ A+ -
Ročná spotreba energie (EÚ) 798 1203 798 1203 kWh/rok

Elektrické vykurovacie teleso Výkon 1500 1500 1500 1500 W
Aktuálne 6,5 6,5 6,5 6,5 A

Tepelné čerpadlo + vykurovacie 
teleso

Celkový absorbovaný výkon 1960 1960 1960 1960 W
Menovitý prúd 8,5 8,5 8,5 8,5 A
Celkový max. absorbovaný výkon 2030 2030 2030 2030 W
Max. current 8,93 8,93 8,93 8,93 A
Čas vykurovania (1) REŽIM BOOST 3:58 5:06 3:58 5:06 h:min

Skladovanie

Akumulačná kapacita 187 247 192 250 l
Max. tlak 0,7 0,7 0,7 0,7 MPa
Materiál Smaltovaná oceľ typ
Katódová ochrana Mg tyčová anóda typ
Typ/hrúbka izolácie polyuretán/50 typ/mm

Vzduchový okruh
Typ ventilátora Odstredivý typ
Rýchlosť prúdenia vzduchu 350 – 500 350 – 500 350 – 500 350 – 500 m³/h
Priemer potrubia 160 160 160 160 mm
Max. dostupná hlava 200 200 200 200 Pa

Chladiaci okruh
Kompresor Rotačný typ
Chladiaca zmes R134a typ
Výparník Rebrovaná špirála z medi a hliníka typ
Kondenzátor Hliníková trubica navinutá mimo nádrže typ

Solárna špirála
Len pre modely:
EKHHE200PCV3 - EKHHE260PCV3

Materiál Smaltovaná oceľ / / typ
Celková plocha 0,72 0,72 / / m²
Max. tlak 1,0 1,0 / / MPa

Úrovne vnútorného akustického 
výkonu (3) 50 50 50 50 dB(A)

Úrovne vonkajšieho akustického 
výkonu (3) 49 49 49 49 dB(A)

Prázdna váha Čistá 96 106 85 97 kg
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POZNÁMKY
• (ISO): údaje podľa normy ISO 255-3
• (EN): údaje podľa normy EN 16147:2017
• (EU): údaje podľa normy 2017/1369/EU
• (1): Teplota na prívode vzduchu vo vykurovacom cykle = 7°C DB/6°C WB Počiatočná teplota vody 10°C
• (2): Limit prevádzkovej teploty 40°C - Teplota na prívode vody 10°C
• (3): údaje podľa normy EN 12102-1:2018  ECO MODE A 7°C DB/6°C WB
• (4): Teplota na prívode vzduchu vo vykurovacom cykle = 14°C DB/13°C WB Počiatočná teplota vody 10°C
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5. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

5.1  Súlad s európskymi predpismi
Toto tepelné čerpadlo je výrobok určený na domáce použitie v 
súlade s nasledujúcimi európskymi smernicami:
• smernica 2012/19/EÚ (WEEE)
• smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých 

nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach 
(RoHS)

• smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite (EMC)
• smernica 2014/35/EÚ o nízkom napätí (LVD)
• smernica 2009/125/ES o ekodizajne
• nariadenie 2017/1369/EÚ o energetickom označovaní

5.2  Hodnotenie ochrany krytu 
Trieda ochrany zariadenia je: IP24. 
5.3  Prevádzkové limity

 ZÁKAZ! Tento výrobok nie je navrhnutý ani určený 
na použitie v nebezpečných prostrediach (kvôli 
prítomnosti potenciálne výbušnej atmosféry - 
ATEX alebo s požadovanou úrovňou IP vyššou 
ako je úroveň jednotky) alebo v aplikáciách 
vyžadujúcich bezpečnostné prvky (odolné voči 
poruchám, bezpečné pri zlyhaní), čo môžu byť 
systémy alebo technológie na podporu života 
alebo v akomkoľvek inom kontexte, kedy môže 
nesprávne fungovanie aplikácie viesť k úmrtiu 
alebo zraneniu ľudí alebo zvierat alebo k vážnemu 
poškodeniu majetku alebo životného prostredia. 

 Poznámka: Ak možnosť poruchy alebo zlyhania výrobku 
môže spôsobiť škodu (na ľuďoch, zvieratách a majetku), 
je potrebné zabezpečiť samostatný funkčný monitorovací 
systém vybavený funkciami alarmu, aby sa takáto škoda 
vylúčila. Je tiež potrebné zariadiť výmenu! 

 Spotrebič nie je určený na inštaláciu vonku, ale na 
"uzavretom" mieste, ktoré nie je vystavené účinkom 
vonkajšieho prostredia. 

5.4  Prevádzkové limity 
Tento výrobok je určený výhradne na ohrev teplej vody na 
sanitárne účely v nižšie popísaných limitoch. Za týmto účelom 
musí byť pripojený k prívodu vody pre domácnosť a elektrickému 
napájaniu (pozri kapitolu „6. INŠTALÁCIA A PRIPOJENIA“).
5.4.1  Teplotný rozsah
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obr. 7- Graf

A = teplota prívodu vzduchu (°C)
B = teplota teplej vody (°C)

 = prevádzkový rozsah pre tepelné čerpadlo (HP)
 = integrácia iba s vykurovacím telesom

5.4.2  Tvrdosť vody
Jednotka nesmie pracovať s vodou s tvrdosťou nižšou ako 12°F. 
Avšak pri obzvlášť tvrdej vode (nad 25°F) sa odporúča používať 
správne kalibrovaný a monitorovaný zmäkčovač vody. V takom 
prípade nesmie zvyšková tvrdosť klesnúť pod 15°F.

 Poznámka: Vo fáze projektovania a konštrukcie zariadení 
musia byť rešpektované príslušné miestne predpisy a 
ustanovenia. 
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5.5  Základné bezpečnostné pravidlá
• Výrobok musia používať dospelí; 
• Neotvárajte a nerozoberajte výrobok, ktorý je napájaný 

elektrickým prúdom; 
• Nedotýkajte sa výrobku, ak ste bosí alebo ak máte mokré 

alebo vlhké časti tela; 
• Na výrobok nelejte ani nestriekajte vodu; 
• Na výrobok nelezte, nesadajte ani neklaďte žiadne predmety.

5.6  Informácie o použitom chladive 
Tento výrobok obsahuje fluórované skleníkové plyny zahrnuté v 
Kjótskom protokole. Tieto plyny nevypúšťajte do ovzdušia.
Typ chladiva: HFC-R134a.

 Poznámka: Údržbu a likvidáciu smú vykonávať iba 
kvalifikovaní pracovníci.

6. INŠTALÁCIA A PRIPOJENIA

6.1  Príprava miesta inštalácie 
Výrobok musí byť nainštalovaný na vhodnom mieste, t. j. aby bolo 
možné bežné použitie a nastavenie, ako aj bežná a mimoriadna 
údržba.
Potrebný prevádzkový priestor musí byť preto pripravený podľa 
rozmerov uvedených na obr. 8 a obr. 9.

������

obr. 8- Minimálny priestor

������

������
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obr. 9- Minimálny priestor

Miestnosť musí byť tiež:
• vybavená primeraným prívodom vody a elektriny; 
• predpripravená na prípojku na odvádzanie kondenzovanej 

vody;
• predpripravená s adekvátnym odtokom vody v prípade 

poškodenia kotla alebo zásahu bezpečnostného ventilu 
alebo prasknutia potrubí/prípojek; 

• vybavená možnými zadržovacími systémami pre prípad 
závažného úniku vody; 

• dostatočne osvetlená (kde sa to vyžaduje);
• s objemom najmenej 20 m3;
• chránená pred mrazom a suchá.

 POZOR! Aby sa zabránilo šíreniu mechanických 
vibrácií, neinštalujte zariadenie na podlahy s 
drevenými trámami (napr. v podkroví). 
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6.2  Zaistenie na podlahe
Ak chcete výrobok zaistiť na podlahe, upevnite dodané konzoly 
tak, ako je znázornené na obr. 10.

obr. 10- Upevňovacie konzoly

Potom jednotku zaistite na podlahe pomocou vhodných rozperiek, 
ktoré nie sú súčasťou dodávky, ako je znázornené na obr. 11.

obr. 11- Zaistenie na podlahe

6.3  Aeraulické prípojky
Okrem priestorov uvedených v časti 6.1, vyžaduje tepelné 
čerpadlo dostatočné vetranie. 
Vytvorte vyhradený vzduchový kanál, ako je uvedené na obr. 12. 

Vnútorná 
priehradka
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obr. 12- Príklad pripojenia výstupu vzduchu

Je tiež dôležité zabezpečiť dostatočné vetranie miestnosti, v 
ktorej sa nachádza jednotka. Alternatívne riešenie je znázornené 
na obrázku nižšie (obr. 13): poskytuje druhé potrubie, ktoré 
odvádza vzduch zvonku namiesto priamo z vnútornej miestnosti.

Vnútorná 
priehradka

Vo
nk

aj
šo

k

obr. 13– Príklad pripojenia výstupu vzduchu 
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Nainštalujte každý vzduchový kanál a uistite sa, že:
• Netlačí váhou na zariadenie.
• Umožňuje operácie údržby.
• Je náležite chránený, aby sa zabránilo náhodnému vniknutiu 

materiálov do zariadenia.
• Pripojenie do vonkajšieho prostredia musí byť vykonané 

pomocou vhodného nehorľavého potrubia.
• Celková ekvivalentná dĺžka odsávacích potrubí a odvádzania 

vrátane mriežok nesmie prekročiť 12 m.
V tabuľke sú uvedené charakteristické údaje komerčných 
komponentov potrubia s ohľadom na menovité prietoky vzduchu 
a priemery 160 mm.

Údaje Hladké  
rovné potrubie

Hladké s 90° 
zakrivením Mriežka UM

Typ

Efektívna 
dĺžka 1 \ \ m

Ekvivalentná 
dĺžka 1 2 2 m

 Počas prevádzky má tepelné čerpadlo tendenciu znižovať 
teplotu v miestnosti, ak vzduchové vedenie nesmeruje do 
vonkajšieho prostredia.

 Na potrubí odvodu vzduchu musí byť smerom von 
namontovaná vhodná ochranná mriežka, aby sa zabránilo 
vniknutiu akýchkoľvek cudzích telies dovnútra zariadenia. Aby 
sa zabezpečil maximálny výkon výrobku, musí byť mriežka 
vybraná spomedzi mriežok s nízkou stratou tlaku.

 Aby sa zabránilo tvorbe kondenzovanej vody: izolujte potrubia 
na odvod vzduchu a prípojky krytu vzduchového kanála 
parotesným tepelným obalom primeranej hrúbky.

 Nainštalujte tlmiče, ak je to potrebné na zabránenie hluku 
spôsobenému prietokom. Rúry, elektrické zásuvky a prípojky 
k tepelnému čerpadlu vybavte systémami tlmenia vibrácií.

6.3.1  Špeciálna inštalácia
Jednou zo zvláštností vykurovacích systémov s tepelným 
čerpadlom je to, že tieto jednotky výrazne znižujú teplotu 
vzduchu, ktorá je zvyčajne odvádzaná von z domu. Okrem 
toho, že je odvádzaný vzduch chladnejší ako okolitý vzduch, je 
tiež úplne odvlhčený, preto sa môže prúdenie vzduchu vracať 
dovnútra na letné ochladenie konkrétnych miestností alebo 
oblastí. 
Inštalácia umožňuje rozdelenie odsávacieho potrubia, ktoré je 
vybavené dvomi klapkami ("A" a "B") na smerovanie prúdenia 
vzduchu von (obr. 15) alebo dovnútra domu (obr. 14).

Vnútorná 
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obr. 14- Príklad inštalácie v letnom období



Strana 18 Príručka pre používateľa, inštaláciu a údržbu

Vnútorná 
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obr. 15- Príklad inštalácie v zimnom období

6.4  Zabezpečenie a pripojenie tohto zariadenia
Výrobok musí byť inštalovaný na stabilnej a rovnej podlahe, 
ktorá odoláva vibráciám.
6.5  Hydraulické prípojky 
Pripojte prívodné a výstupné potrubie studenej vody k príslušným 
prípojným bodom (obr. 16). 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené charakteristiky prípojných 
bodov.

Ref. Funkcia Model  200 l / 260 l
1 Prívod studenej vody 1”G
2 Výstup solárnej špirály 3/4”G
3 Prívod solárnej špirály 3/4”G
4 Recirkulácia 3/4”G
5 Výstup teplej vody 1”G
6 Odtok kondenzátu 1/2”G

A Jama na solárnu sondu 
a žiarovku tepelnej poistky 1/2”G
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obr. 16

Nasledujúci obrázok (obr. 17) znázorňuje príklad vodovodného 
pripojenia.

IN

OUT

obr. 17- Príklad vodného systému

Legenda (obr. 17)

 1 Potrubie na prívod vody 
 4 Prívod recirkulácie vody
 5 Výstupné potrubie teplej 

vody 
 9 Kontrolovateľný koniec 

vypúšťacieho potrubia 
 10 Tlakomer 
 11 Uzatvárací ventil 

 12 Regulátor tlaku 
 13 Bezpečnostný ventil 
 14 Expanzná nádoba 
 15 Vypúšťací kohút 
 16 Recirkulačné čerpadlo 
 17 Pružinový spätný ventil 
 18 Automatické termostatické 

zmiešavacie zariadenie 
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6.5.1  Pripojenie odtoku kondenzátu
Kondenzát, ktorý sa vytvára počas prevádzky tepelného 
čerpadla, preteká cez špeciálne odtokové potrubie (1/2"G), 
ktoré prechádza dovnútra izolačného plášťa a vystupuje na 
bočnej strane zariadenia.
Musí byť pripojený cez záchytnú vaňu k potrubiu tak, aby mohol 
kondenzát pravidelne prúdiť (obr. 18).

��
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�

obr. 18- Príklady pripojenia odtoku kondenzátu cez záchytnú vaňu

6.6  Integrácia so solárnym tepelným systémom (len pre 
modely EKHHE200PCV3, EKHHE260PCV3)
Nasledujúci obrázok (obr. 19) ukazuje, ako pripojiť zariadenie 
k solárnemu tepelnému systému riadenému špeciálnym 
elektronickým regulátorom (nie je súčasťou dodávky), ktorý má 
výstup typu "beznapäťový kontakt", ktorý sa má pripojiť na vstup 
DIG.1 zariadenia (pozri „6.7.1 Pripojenie diaľkového ovládania“).

Pre použitie zariadenia v tejto konfigurácii je potrebné nastaviť 
parameter P16 = 1 (pozri ods. 8.1).
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obr. 19

Nasledujúce obrázky (obr. 20 a obr. 21) ukazujú, ako pripojiť 
zariadenie k solárnemu tepelnému systému riadenému priamo 
ním, bez pomoci špeciálneho elektronického regulátora.
V konfigurácii na obr. 20, v prípade prehriatia solárneho 
kolektora sa aktivuje vypúšťací ventil (nie je súčasťou dodávky) 
na vypúšťanie horúcej vody nachádzajúcej sa v zariadení do 
skladovacej nádrže (zásobníka).
V konfigurácii na obr. 21 je však v tomto stave uzáver solárneho 
kolektora zatvorený.
V obidvoch prípadoch k tomu dochádza na ochladenie kolektora.
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Na použitie zariadenia v oboch týchto konfiguráciách je potrebné 
nastaviť parameter P12 = 2 a P16 = 2 (pozri ods. 8.1).
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obr. 20
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obr. 21

Legenda (obr. 19, obr. 20 a obr. 21)
 1 Prívod studenej vody
 2 Výstup solárnej špirály
 3 Prívod solárnej špirály
 4 Recirkulácia
 5 Výstup teplej vody
 8 Špirála solárnej energie
 10 Odtokový ventil
 16 Recirkulačné čerpadlo 
  (typ ZAPNUTIE/VYPNUTIE)
 17 Kontrolný ventil
 18 Automatické termostatické 

zmiešavacie zariadenie
 19 Solárny kolektor
 20 Sonda solárneho kolektora 

(PT1000 nie je súčasťou 
dodávky*)

 21 Uzávierka solárneho 
kolektora

 22 Zásobník TÚV
 23 Sonda solárnej špirály (nie 

je súčasťou dodávky)
 24 Tepelné čerpadlo
 25 Solárne čerpadlo (typ 

ZAPNUTIE/VYPNUTIE)
 26 Tepelná poistka (je 

súčasťou dodávky) pre 
solárne čerpadlo

 A Jama na solárnu sondu 
a tepelnú poistku

* Odporúčame použiť solárnu kolektorovú sondu PT1000 (k 
dispozícii v zozname príslušenstva výrobcu).
6.7  Pripojenie elektrického vedenia 
Pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti striedavého prúdu 
musí byť skontrolovaný elektrický systém, aby sa overila zhoda 
s platnými predpismi a či elektrický systém vhodne odoláva 
maximálnym hodnotám spotreby energie ohrievača vody 
(technické charakteristiky pozri ods. 4.2), z hľadiska veľkosti 
káblov a ich zhody s platnými predpismi. 
Zariadenie sa dodáva so sieťovým káblom so zástrčkou Schuko 
(obr. 23) a pre pripojenie k elektrickej sieti je potrebné: 
• stenová zásuvka Schuko s uzemnením a samostatnou 

ochranou (obr. 22);
• viacpólový istič 16 A s kontaktným otvorom najmenej 3 mm;
• 30 mA diferenciálny istič.
Zakazuje sa používať viacero zásuviek, predlžovací kábel alebo 
adaptér.
Na uzemnenie zariadenia sa zakazuje používať potrubie 
z vodného, tepelného a plynového systému.
Pred prevádzkou stroja skontrolujte, či napätie elektrickej siete 
spĺňa hodnotu uvedenú na štítku s údajmi zariadenia.
Výrobca zariadenia nebude niesť zodpovednosť za žiadne 
škody spôsobené v dôsledku zlyhania uzemnenia systému 
alebo anomálií v zdroji elektrického napájania.

obr. 22 - Zásuvka Schuko obr. 23 - Zástrčka jednotky
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6.7.1  Pripojenie diaľkového ovládania
Zariadenie je určené na pripojenie k iným vzdialeným 
energetickým systémom alebo meračom energie (solárne 
tepelné, fotovoltaické, off-peak) 

VSTUPY
• Digital 1 (DIG1). Digitálny vstup pre solárny tepelný systém 

(len pre modely PCV3). V prípade solárneho tepelného 
systému s vyhradenou riadiacou jednotkou je možné túto 
jednotku pripojiť k zariadeniu na deaktiváciu tepelného 
čerpadla, keď sa vyrába energia zo solárneho zdroja. Vďaka 
beznapäťovému kontaktu, ktorý sa uzavrie, keď je solárny 
systém aktívny, je možné ho pripojiť k dvom bielym a hnedým 
vodičom 6-žilového kábla dodávaného so zariadením.
Nastavením parametra P16 = 1 aktivujete dopĺňanie solárnou 
energiou.

• Digital 2 (DIG2). Digitálny vstup pre fotovoltaiku. V prípade, 
že je k zariadeniu pripojený fotovoltaický systém, môže sa 
v čase nadmernej produkcie použiť na ubratie energie vo 
forme horúcej vody. Ak existuje beznapäťový kontakt, napr. 
z invertora, ktorý sa zatvára pri nadmernej produkcii energie, 
je možné ho pripojiť k dvom zeleným a žltým vodičom 
6-žilového kábla dodávaného so zariadením.
Nastavením parametra P23 = 1 aktivujete dopĺňanie fotovoltaikou.

• Digital 3 (DIG3). Vstup pre Off-Peak (Mimo špičky). Táto 
funkcia, ktorá je k dispozícii iba v niektorých krajinách, 
umožňuje aktivovať zariadenie iba v prípade, že zvonka 
prichádza signál s preferenčnou tarifou. Ak má elektrický 
stýkač beznapäťový kontakt, ktorý sa uzavrie, keď je k 
dispozícii preferenčná tarifa, je možné ho pripojiť k dvom 
šedým a ružovým vodičom 6-žilového kábla dodávaného 
so zariadením.
Nastavením parametra P24 = 1 aktivujete Off-peak v režime 
ECO alebo P24 = 2 pre Off-peak v režime AUTO.

• Digitálny vstup (LPSW) pre prietokový spínač solárneho 
tepelného / obehového čerpadla TÚV (nie je súčasťou dodávky)

• Analógový vstup (PT1000) pre sondu solárneho kolektora.

VÝSTUPY
230 Vac - 16 A reléový výstup s kontaktom N.O. pre solárne 
tepelné / recirkulačné obehové čerpadlo TÚV (typ ZAPNUTIE/
VYPNUTIE).

230 Vac - 5 A reléový výstup s kontaktom N.O. pre uzáver 
solárneho kolektora / vypúšťací ventil.
Len pre modely PCV3

 Poznámka: Viac informácií o vzdialených pripojeniach a 
konfigurácii zariadenia s týmito systémami nájdete v ods. „7.5 
Prevádzkový režim“ a „8.1.1 Zoznam parametrov zariadenia“.

6.7.1.1 Pripojenie na diaľku
Pre pripojenie k digitálnym vstupom je zariadenie dodávané 
s ďalším 6-žilovým káblom, ktorý je už pripojený k PCBA 
používateľského rozhrania (nachádza sa vo vnútri zariadenia). 
Pripojenia na diaľku k možným energetickým systémom sú 
zodpovednosťou kvalifikovaného inštalatéra (pripojovacie 
skrinky, svorky a pripájacie káble).
Na nasledujúcich obrázkoch je uvedený príklad pripojenia na 
diaľku (obr. 24 a obr. 25), ktoré nesmie byť dlhšie ako 3 m.

obr. 24- Príklad pripojenia na diaľku
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Ak chcete získať prístup k 6-žilovému káblu na pripojenie na 
diaľku, odstráňte horný kryt kotla a vyveďte von kábel, ktorý 

sa už nachádza vo vnútri jednotky, cez špeciálnu káblovú 
priechodku nainštalovanú v zadnom kryte.

6.8  Schéma elektrického zapojenia
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obr. 26- Schéma elektrického zapojenia zariadenia

Popis pripojení dostupných na napájacom panely

CN1 Sondy NTC vzduchu, odmrazovania a vody
CN2 Nevyužiteľné

CN3 Sonda pre solárne tepelné riadenie - Len pre 
modely PCV3

CN4 Nevyužiteľné
CN5 Solárne digitálne vstupy, PV, Off-peak
CN6 Vysokotlakový spínač

CN7 Prietokový spínač pre solárne tepelné / obehové 
čerpadlo TÚV (nie je súčasťou dodávky)

CN8 Elektronické PWM riadenie ventilátora (EC)
CN9+CN12 Nevyužiteľné
CN10 Napájanie ventilátora EC, AC

CN11
Solárne tepelné / obehové čerpadlo TÚV (typ 
ZAPNUTIE/VYPNUTIE), vypúšťací ventil alebo 
uzáver solárneho kolektora - Len pre modely PCV3

CN13 Napájanie ventilu rozmrazovania horúcimi plynmi

CN14 Nevyužiteľné
CN15 Napájanie kompresora
CN16 Napájanie vykurovacieho telesa
CN17 Nevyužiteľné
CN18 Hlavné napájanie 230 V - 1 PH - 50 Hz
CN19 Uzemnenia

CN20 Napájanie 230 Vac pre anódový prevodník 
vnúteného prúdu

CN21 Pripojenie s inšpekciou / testom konca vedenia
CN22 Pripojenie karty WI-FI (nie je súčasťou dodávky)
CN23 Pripojenie používateľského rozhrania
CN25 Nevyužiteľné
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Pri pripájaní bezpečnostného spínača prietoku pre solárny 
tepelný okruh / okruh cirkulácie horúcej vody k zariadeniu 
postupujte nasledovne (vyhradené len pre kvalifikovaných 
technických pracovníkov):

• Odpojte napájanie zariadenia.
• Odstráňte horný kryt zariadenia a potom kryt napájacieho panelu.
• Odpojte "prepojku" (mostík 1) od konektora CN7 napájacieho 

panelu, potom prestrihnite vodič tvoriaci mostík v strede 
a pripojte vhodnú svorku.

• Potom pripojte prietokový spínač typu normálne zatvorený 
(N.C.) typu a všetko pripojte k CN7.

• Znovu namontujte všetky plastové prvky a pred zapnutím do 
elektriny skontrolujte, či je zariadenie správne nainštalované.

Ak sa namiesto toho použije prietokový spínač typu normálne 
otvorený (N.O.), je potrebné nastaviť parameter P15 = 1 (pozri 
ods.8.1).

���

Na pripojenie tepelného uzáveru (dodávaného) pre solárne 
obehové čerpadlo postupujte nasledovne (vyhradené len pre 
kvalifikovaných technických pracovníkov):

• odpojte napájanie zariadenia;
• vložte žiarovku úplne dovnútra jamy špeciálnej nádrže ("A") a 

zatvorte káblovú priechodku;
• dostatočne rozviňte kapiláru, aby bolo možné tepelný uzáver 

vložiť do primeraného krytu pripevneného ku stene;
• pre odpojenie všetkých pólov pripojte tepelný uzáver do série 

s prípojkami napájania línie ("L") a neutrálneho zdroja ("N") 
solárneho obehového čerpadla.

• Pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti skontrolujte 
všetky pripojenia. 

7. OPIS POUŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA A PREVÁDZKY 
ZARIADENIA

obr. 27

Opis Symbol
Tlačidlo "Zapnutia/Vypnutia" na zapnutie, uvedenie 
výrobku do pohotovostného režimu, odblokovanie 
tlačidiel, uloženie zmien

Tlačidlo "Nastaviť" na úpravu hodnoty parametra, potvrdenie;

Tlačidlo "Zvýšiť" zvyšuje požadovanú hodnotu, 
parameter alebo heslo
Tlačidlo "Znížiť" znižuje požadovanú hodnotu, parameter 
alebo heslo
Prevádzka tepelného čerpadla (režim ECO)
Prevádzka vykurovacieho telesa (elektrický režim)

Automatický režim  + 
Rýchly režim (Boost) (symboly blikajú)  + 

Blokovanie tlačidiel je aktívne

Odmrazovanie

Ochrana pred zamrznutím

Cyklus s funkciou Anti-Legionella

Režim Dovolenka (Holiday)

Prevádzka s časovými pásmami

Nastavenie hodín (symbol bliká)
Pripojené k WI-FI
(nie je k dispozícii pre tieto modely)
Fotovoltaický režim
(s blikajúcim symbolom doplnok nie je aktívny)
Režim solárnej energie
(s blikajúcim symbolom doplnok nie je aktívny)
Porucha alebo ochrana aktívna
Režim Off-Peak (s blikajúcim symbolom zariadenie 
zostáva v pohotovostnom režime)

Používateľské rozhranie tohto modelu ohrievača vody pozostáva 
zo štyroch kapacitných tlačidiel a LED displeja.
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Hneď po zapnutí ohrievača vody sa podsvietia štyri tlačidlá a 
všetky ikony a segmenty displeja sa súčasne rozsvietia na 3 s. 
Počas normálnej prevádzky výrobku zobrazujú tri číslice na displeji 
teplotu vody v °C, meranú hornou sondou vody, ak je parameter 
P11 nastavený na 1, alebo dolnou sondou vody, ak P11 = 0.
Počas zmeny zvolenej požadovanej hodnoty prevádzkového 
režimu sa na displeji zobrazuje požadovaná hodnota teploty.
Ikony označujú zvolený prevádzkový režim, prítomnosť alebo 
neprítomnosť alarmov, stav pripojenia Wi-Fi a ďalšie informácie 
o stave výrobku.
7.1  Zapnutie a vypnutie ohrievača vody a odblokovanie 
tlačidiel
Ak je ohrievač vody správne napájaný, môže byť zapnutý (ON), 
a teda v jednom z dostupných prevádzkových režimov (ECO, 
Automatic atď.) alebo v pohotovostnom režime.
V pohotovostnom režime sú štyri kapacitné tlačidlá podsvietené 
pre ľahkú viditeľnosť, ikona Wi-Fi sa rozsvieti podľa stavu 
pripojenia k externému Wi-Fi routru (nie je súčasťou dodávky) a 
pri absencii alarmov alebo aktívnej ochrany proti zamrznutiu sú 
všetky ostatné ikony a segmenty troch číslic vypnuté.

Zapnutie
Keď je ohrievač vody v pohotovostnom režime a je aktívna 
funkcia "blokovanie tlačidiel" (ikona visacieho zámku vľavo 
dole svieti), je potrebné tlačidlá najskôr "odblokovať" stlačením 
tlačidla "ZAP./VYP."po dobu najmenej 3 sekúnd (ikona visacieho 
zámku zhasne), potom opätovným stlačením tlačidla "ZAP./
VYP." na 3 sekundy zapnite ohrievač vody.

Vypnutie
Ked' je ohrievač vody zapnutý a je aktívna funkcia "blokovanie 
tlačidiel", je potrebné tlačidlá najskôr "odblokovať" stlačením 
tlačidla "ZAP./VYP."po dobu najmenej 3 sekúnd, potom 
opätovným stlačením tlačidla "ZAP./VYP."na 3 sekundy vypnite 
ohrievač vody (uvedenie do pohotovostného režimu).
V akomkoľvek stave sa 60 sekúnd po poslednom stlačení 
ktoréhokoľvek zo štyroch tlačidiel používateľského rozhrania 
automaticky aktivuje funkcia blokovania tlačidiel, aby sa 
zabránilo možným interakciám s ohrievačom vody, napr. deťmi 
atď. Zároveň sa zníži úroveň podsvietenia tlačidiel a displeja, 
aby sa znížila spotreba energie jednotky. 
Stlačením ktoréhokoľvek zo štyroch tlačidiel sa podsvietenie 
tlačidiel a displeja okamžite vráti na normálnu úroveň pre lepšiu 
viditeľnosť.

7.2  Nastavenie hodín
Pri odblokovaných tlačidlách stlačte tlačidlo  na 3 sekundy, 
aby ste sa dostali k nastaveniam hodín (symbol  bliká).
Nastavte čas pomocou tlačidiel "+" a "-", stlačte "  " na potvrdenie 
a potom nastavte minúty.
Stlačením tlačidla  potvrďte nastavenia a odíďte z funkcie.
7.3  Nastavenie časových pásiem
Pred aktiváciou časových pásiem musia byť nastavené hodiny 
zariadenia.
Vyberte požadovaný prevádzkový režim a potom nastavte 
časové pásma.
Časové pásma je možné aktivovať iba v režimoch ECO - 
AUTOMATIC - BOOST - ELECTRIC a VENTILATION.
Po uvoľnení tlačidiel stlačte súčasne tlačidlá  a "-" na 3 sekundy, 
aby ste nastavili časové pásma (zobrazí sa symbol ). 
Nastavte čas zapnutia pomocou tlačidiel "+" a "-", stlačte "  " 
na potvrdenie a potom nastavte minúty zapnutia.
Stlačením  potvrďte a prejdite na nastavenie času vypnutia.
Stlačením  potvrďte a pomocou tlačidiel "+" a "-" zvoľte 
požadovaný prevádzkový režim pre časové pásmo (ECO, 
AUTOMATIC, BOOST, ELECTRIC, VENTILATION).
Stlačením  potvrďte nastavenia a odíďte z funkcie.
Poznámka: Na konci časového pásma prejde zariadenie 
do pohotovostného režimu a zostane tam až do opakovania 
časového pásma v nasledujúci deň
Ak chcete deaktivovať časové pásma, nastavte časy zapnutia a 
vypnutia na polnoc (symbol  zhasne). 
7.4  Nastavenie požadovanej hodnoty teplej vody
Požadovanú hodnotu teplej vody je možné upraviť v režimoch 
ECO, AUTOMATIC, BOOST a ELECTRIC.
Pomocou tlačidla  vyberte požadovaný režim a potom 
nastavte požadovanú hodnotu pomocou tlačidiel "+" a "-".
Stlačením tlačidla  potvrďte nastavenia a  odíďte z funkcie.

Režim
Menovitá hodnota teplej vody

Rozsah Predvolené
ECO (EKOLOGICKÝ) 43÷62°C 55°C
AUTOMATIC (AUTOMATICKÝ) 43÷62°C 55°C
BOOST (RÝCHLY) 43÷75°C* 55°C
ELECTRIC (ELEKTRICKÝ) 43÷75°C 55°C

* V režime BOOST je maximálna požadovaná hodnota pre 
tepelné čerpadlo 62°C. Preto nastavením vyššej hodnoty sa to 
považuje iba pre vykurovacie teleso.
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7.5  Prevádzkový režim
Pre tento ohrievač vody sú k dispozícii nasledujúce režimy
7.5.1  ECO (EKOLOGICKÝ) 
Na displeji sa zobrazí symbol 

Iba v tomto režime sa tepelné čerpadlo používa v rámci 
prevádzkových limitov výrobku na zabezpečenie maximálnej 
možnej úspory energie.
Tepelné čerpadlo sa zapne 5 minút po zvolení tohto režimu 
alebo od posledného vypnutia.
V prípade vypnutia zostane tepelné čerpadlo, počas prvých 
5 minút, vždy zapnuté, aby sa zabezpečilo najmenej 5 minút 
nepretržitej prevádzky.

7.5.2  AUTOMATIC (AUTOMATICKÝ)
Na displeji sa zobrazí symbol  + .

V tomto režime sa používa tepelné čerpadlo a podľa potreby 
aj vykurovacie teleso, aby sa v rámci prevádzkových limitov 
výrobku zabezpečil čo najlepší komfort.
Tepelné čerpadlo sa zapne 5 minút po zvolení tohto režimu 
alebo od posledného vypnutia.
V prípade vypnutia zostane tepelné čerpadlo, počas prvých 
5 minút, vždy zapnuté, aby sa zabezpečilo najmenej 5 minút 
nepretržitej prevádzky.
7.5.3  BOOST (RÝCHLY)
Na displeji sa zobrazia blikajúce symboly  + .

Tento režim využíva tepelné čerpadlo a vykurovacie teleso, aby sa 
v rámci prevádzkových limitov výrobku zabezpečil rýchlejší ohrev.
Tepelné čerpadlo sa zapne 5 minút po zvolení tohto režimu 
alebo od posledného vypnutia.
V prípade vypnutia zostane tepelné čerpadlo, počas prvých 
5 minút, vždy zapnuté, aby sa zabezpečilo najmenej 5 minút 
nepretržitej prevádzky.
Vykurovacie teleso sa okamžite zapne.
7.5.4  ELECTRIC (ELEKTRICKÝ)
Na displeji sa zobrazí symbol .

V tomto režime sa v rámci prevádzkových limitov výrobku 
používa iba vykurovacie teleso, čo je užitočné v situáciách, keď 
je nízka teplota privádzaného vzduchu.
7.5.5  VENTILATION (VETRANIE)
Na displeji sa zobrazí správa .

V tomto režime sa používa iba elektronický ventilátor vo vnútri 
zariadenia, ktorý je v prípade potreby vhodný na recirkuláciu 
vzduchu v miestnosti inštalácie.
V automatickom režime sa ventilátor nastaví na minimálnu rýchlosť.

7.5.6  HOLIDAY (DOVOLENKA)
Na displeji sa zobrazí symbol .

Tento režim je užitočný, keď ste určitý čas mimo domova, a potom 
automaticky nájde zariadenie pracujúce v automatickom režime.
Pomocou tlačidiel + a - je možné nastaviť dni neprítomnosti, 
počas ktorých má zariadenie zostať v pohotovostnom režime.
Stlačte  a potom ZAPNUTIE/VYPNUTIE na potvrdenie.

7.5.7  Solárny režim +  alebo + +  alebo 
 (Len pre modely PCV3)
Keď je solárny režim aktivovaný z inštalačného menu, 
k dispozícii bude iba ECO - AUTOMATIC - HOLIDAY.

Keď na displeji bliká symbol , solárny režim nie je v prevádzke 
a jednotka pracuje v nastavenom režime: ECO, AUTOMATIC 
alebo HOLIDAY.
Keď sa na displeji rozsvieti symbol , energia vyrobená 
solárnym systémom sa použije na ohrev vody vo vnútri nádrže 
cez solárnu špirálu.
7.5.8  Fotovoltaický režim +  alebo + +  alebo 
Keď je fotovoltaický režim aktivovaný z inštalačného menu, k 
dispozícii bude iba ECO - AUTOMATIC - HOLIDAY.
Keď na displeji bliká symbol , fotovoltaický režim nie je v 
prevádzke a jednotka pracuje v nastavenom režime: ECO, 
AUTOMATIC alebo HOLIDAY.
Keď sa na displeji rozsvieti symbol , energia vyrobená 
fotovoltaickým systémom sa použije na ohrev vody vo vnútri 
nádrže.
Pri zvolenom režime ECO bude tepelné čerpadlo pracovať, až 
kým sa nedosiahne požadovaná hodnota, a vykurovacie teleso 
sa nezapne, až kým sa nedosiahne nastavená požadovaná 
hodnota pre fotovoltaiku z inštalačného menu.
V opačnom prípade, pri zvolenom režime AUTOMATIC, 
je možné vykurovacie teleso zapnúť aj pred dosiahnutím 
požadovanej hodnoty tohto režimu, ak to podmienky vyžadujú.
7.5.9  Režim Off-Peak  +  alebo  +  + 
Keď je fotovoltaický režim aktivovaný z inštalačného menu, 
k dispozícii bude iba ECO - AUTOMATIC.
Keď na displeji bliká symbol , režim Off-Peak nie je 
v prevádzke a jednotka zostáva v pohotovostnom režime, 
tepelné čerpadlo a vykurovacie teleso sú vypnuté.
V opačnom prípade, keď na displeji svieti symbol , jednotka 
pracuje v režime ECO alebo AUTOMATIC.
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7.6  Ďalšie funkcie
7.6.1  Anti-Legionella (Ochrana proti legionele) 
Na displeji sa zobrazí symbol .

Každé dva týždne sa v nastavený čas vykoná ohrev vody 
pomocou vykurovacieho telesa vo vnútri nádrže, až kým 
sa nedosiahne teplota proti legionele, ktorá sa udržuje po 
nastavený čas.
Ak sa po dosiahnutí teploty proti legionele cyklus nevykoná 
správne do 10 hodín, zastaví sa a po 2 týždňoch sa spustí znovu.
Ak dôjde k požiadavke na funkciu Anti-Legionella pri zvolenom 
režime HOLIDAY, cyklus pre funkciu Anti-Legionella sa vykoná 
okamžite, keď sa jednotka po nastavených dňoch neprítomnosti 
znovu aktivuje.

Parametre pre funkciu Anti-Legionella Rozsah Predvolené
Požadovaná teplota pre Anti-legionella (P3) 50÷75°C 75°C
Trvanie cyklu Anti-Legionella (P4) 0÷90 min 30 min
Čas aktivácie cyklu Anti-legionella (P29) 0÷23 h 23 h

7.6.2  Funkcia rozmrazovania
Na displeji sa zobrazí symbol .

Toto zariadenie má funkciu automatického rozmrazovania 
výparníka, ktorá sa aktivuje, keď to vyžadujú prevádzkové 
podmienky, počas prevádzky tepelného čerpadla.
K rozmrazovaniu dochádza vstrekovaním horúceho plynu do 
výparníka, čo umožňuje jeho rýchle rozmrazenie.
Počas rozmrazovania sa vykurovacie teleso, ktorým je 
zariadenie vybavené, vypne, pokiaľ nie je v inštalačnom menu 
nastavené inak (parameter P6).
Maximálna doba rozmrazovania je 8 minút.
7.6.2.1 Ochrana pred zamrznutím 
Na displeji sa zobrazí symbol .

Táto ochrana zabraňuje tomu, aby teplota vody vo vnútri nádrže 
dosiahla hodnoty blízko nule.
Ak je zariadenie v pohotovostnom režime, keď je teplota vody 
vo vnútri nádrže nižšia alebo rovná 5°C (parameter nastaviteľný 
v inštalačnom menu), aktivuje sa funkcia ochrany pred 
zamrznutím, ktorá zapne vykurovacie teleso až do dosiahnutia 
hodnoty 12°C (parameter nastaviteľný v inštalačnom menu).
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7.7  Poruchy / ochrana
Toto zariadenie má systém vlastnej diagnostiky, ktorý zahŕňa niektoré možné poruchy alebo ochrany pred neobvyklými prevádzkovými 
podmienkami prostredníctvom: detekcie, signalizácie a prijatia núdzového postupu až do vyriešenia poruchy.

Poruchy / ochrana Kód chyby Indikácia na displeji

Porucha sondy dolnej nádrže P01  + P01
Porucha sondy hornej nádrže P02  + P02
Porucha sondy rozmrazovania P03  + P03
Porucha sondy prívodu vzduchu P04  + P04
Porucha prívodnej sondy výparníka P05  + P05
Porucha výstupnej sondy výparníka P06  + P06
Porucha sondy prietoku kompresora P07  + P07
Porucha sondy solárneho kolektora P08  + P08
Ochrana proti vysokému tlaku E01  + E01
Alarm solárneho / recirkulačného okruhu E02  +E02
Teplota nie je vhodná pre alarm prevádzky tepelného čerpadla
(Pri aktívnom alarme sa voda ohrieva iba pomocou vykurovacieho telesa) PA  +PA

Žiadna komunikácia (s aktívnym alarmom zariadenie nefunguje) E08  + E08
Porucha elektronického ventilátora E03  + E03

V prípade ktorejkoľvek z vyššie uvedených porúch je potrebné kontaktovať technickú asistenčnú službu výrobcu 
s uvedením chybového kódu zobrazeného na displeji.



Strana 28 Príručka pre používateľa, inštaláciu a údržbu

8. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

POZOR!: Skontrolujte, či je zariadenie pripojené 
k uzemňovaciemu vodiču. 

POZOR!: Skontrolujte, či ide o sieťové napätie 
uvedené na typovom štítku zariadenia. 

UPOZORNENIE: Zariadenie je možné zapnúť až 
po naplnení vodou. 

Pri uvedení do prevádzky postupujte takto:
• Po inštalácii zariadenia a vykonaní všetkých pripojení 

(aeraulických, hydraulických, elektrických atď.) musí byť 
zariadenie naplnené vodou z domácej vodovodnej siete. Na 
naplnenie zariadenia je potrebné otvoriť centrálny kohútik 
prívodu domácej siete a najbližší kohútik teplej vody a zároveň 
zabezpečiť, aby všetok vzduch v nádrži bol postupne vypúšťaný.

• Neprekračujte max. prípustný tlak uvedený v časti 
"Všeobecné technické údaje".

• Skontrolujte bezpečnostné zariadenia vodného okruhu.
• Zapojte jednotku do elektrickej zásuvky.
• Po zasunutí zástrčky je kotol v pohotovostnom režime, displej 

zostáva vypnutý, tlačidlo napájania sa rozsvieti.
• Stlačte tlačidlo ZAPNUTIA/VYPNUTIA, jednotka sa aktivuje 

v režime "ECO" (výrobné nastavenie).
V prípade náhleho výpadku napájania sa pri obnovení zariadenie 
pred prerušením reštartuje z prevádzkového režimu.
8.1  Vyhľadávanie, úprava prevádzkových parametrov
Toto zariadenie má dve odlišné ponuky, ktoré slúžia na 
konzultáciu a úpravu prevádzkových parametrov (pozri „8.1.1 
Zoznam parametrov zariadenia“).
Ak je zariadenie v prevádzke, parametre je možné kedykoľvek 
voľne konzultovať odomknutím tlačidiel (pozri „7.1 Zapnutie a 
vypnutie ohrievača vody a odblokovanie tlačidiel“) a súčasným 
stlačením tlačidiel "  " a "+" na 3 sekundy. Štítok prvého 
parametra sa na displeji zobrazuje s písmenom "A". Stlačením 
tlačidla "+" sa zobrazí jeho hodnota a ďalším stlačením tohto 
tlačidla sa zobrazí štítok druhého parametra "B" atď.
Celý zoznam parametrov je možné následne posúvať dopredu/
dozadu pomocou tlačidiel "+" a "-".
Stlačte tlačidlo "ZAP./VYP." a odíďte z funkcie.
Úpravu jedného alebo viacerých prevádzkových parametrov je 
možné vykonať iba vtedy, keď je zariadenie v pohotovostnom 
režime a vyžaduje si zadanie hesla.

Poznámka: "Používanie hesla je vyhradené pre 
kvalifikovaných pracovníkov. Za akékoľvek následky 
v dôsledku nesprávneho nastavenia parametrov bude 
výlučne zodpovedný zákazník. Na zásahy, ktoré počas 
štandardnej záručnej doby požaduje zákazník od 
autorizovaného centra technickej podpory DAIKIN, sa 
preto v prípade problémov s výrobkom spôsobených 
nesprávnym nastavením parametrov chránených heslom 
štandardná záruka nevzťahuje.". 

Ak sú tlačidlá odomknuté, iba v pohotovostnom režime, stlačte 
súčasne na 3 sekundy tlačidlá "  " a "+", aby ste sa dostali do 
ponuky úpravy parametrov zariadenia (chránenej heslom: 35). 
Na displeji sa zobrazia dve číslice "00". Stlačte tlačidlo "  ". 
Naľavo bliká číslica "0", pomocou tlačidiel "+" a "-" vyberte prvé 
číslo, ktoré chcete zadať (3), a potvrďte tlačidlom "  ". Rovnako 
postupujte aj pri druhej číslici (5).
Ak je heslo správne, zobrazí sa parameter P1. Stlačením 
tlačidla "+" sa zobrazí predvolená hodnota tohto parametra, 
ktorú je možné zmeniť stlačením   , a pomocou tlačidiel "+" 
a "-" je možné zmeniť hodnotu v rámci prípustného rozsahu pre 
tento parameter. Potom potvrďte stlačením    a tlačidlom "+" 
a pokračujte v ďalších parametroch. 
Po úprave požadovaných parametrov stlačte tlačidlo ZAPNUTIE/
VYPNUTIE pre uloženie a ukončenie nastavenia.
Zariadenie sa teraz vráti do pohotovostného režimu.
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8.1.1  Zoznam parametrov zariadenia
Parameter Opis Rozsah Predvolené Poznámky
A Dolná sonda teploty vody -30÷99°C Nameraná hodnota Nie je možné upraviť
B Horná sonda teploty vody -30÷99°C Nameraná hodnota Nie je možné upraviť
C Sonda teploty rozmrazovania -30÷99°C Nameraná hodnota Nie je možné upraviť
D Sonda teploty privádzaného vzduchu -30÷99°C Nameraná hodnota Nie je možné upraviť
E Sonda teploty vstupného plynu výparníka -30÷99°C Nameraná hodnota / "0°C" ak P33 = 0 Nie je možné upraviť (1)
F Sonda teploty výstupného plynu výparníka -30÷99°C Nameraná hodnota / "0°C" ak P33 = 0 Nie je možné upraviť (1)
G Sonda teploty vypúšťaného plynu kompresora 0÷125°C Nameraná hodnota / "0°C" ak P33 = 0 Nie je možné upraviť (1)
H Sonda teploty solárneho kolektora (PT1000) 0÷150°C Nameraná hodnota / "0°C" ak P16 = 2 Nie je možné upraviť (2)

I Krok otvárania EEV 30÷500 Nameraná hodnota / hodnota 
P40 ak P39 = 1 Nie je možné upraviť (1)

J Verzia firmvéru napájacieho panelu 0÷99 Súčasná hodnota Nie je možné upraviť
L Verzia firmvéru používateľského rozhrania 0÷99 Súčasná hodnota Nie je možné upraviť

P1 Hysterézia na dolnej sonde vody pre 
fungovanie tepelného čerpadla 2÷15°C 7°C Je možné upraviť

P2 Oneskorenie zapnutia elektrického ohrievača 0÷90 min 6 min Funkcia vylúčená
P3 Požadovaná teplota pre funkciu Anti-legionella 50°C÷75°C 75°C Je možné upraviť
P4 Trvanie funkcie Anti-legionella 0÷90 min 30 min Je možné upraviť

P5 Režim rozmrazovania 0 = zastavenie kompresora
1 = horúci plyn 1 Je možné upraviť

P6 Použitie elektrického ohrievača počas 
rozmrazovania 

0 = VYPNÚŤ 
1 = ZAPNÚŤ 0 Je možné upraviť

P7 Zdržanie medzi dvoma po sebe nasledujúcimi 
cyklami rozmrazovania 30÷90 min 45 min Je možné upraviť

P8 Teplotný prah pre začatie rozmrazovania -30÷0°C -2°C Je možné upraviť
P9 Teplotný prah pre zastavenie rozmrazovania 2÷30°C 3°C Je možné upraviť
P10 Maximálna doba rozmrazovania 3 min÷12 min 8 min Je možné upraviť

P11 Hodnota sondy teploty vody zobrazená na 
displeji

0 = dolná
1 = horná 1 Je možné upraviť

P12 Režim používania externého čerpadla
0 = vždy VYPNUTÉ
1 = recirkulácia teplej vody
2 = tepelný solárny systém

1 Je možné upraviť

P13 Pracovný režim recirkulačného čerpadla teplej 
vody

0 = s tepelným čerpadlom
1 = vždy ZAPNUTÉ 0 Je možné upraviť

P14 Typ výparníka (EC; AC; AC s dvojnásobnou 
rýchlosťou)

0 = EC
1 = AC
2 = AC s dvojnásobnou rýchlosťou

0 Je možné upraviť

P15 Typ bezpečnostného prietokového spínača pre 
horúcu vodu / solárnu energiu

0 = NC
1 = NO 0 Je možné upraviť

P16 Integrácia solárneho režimu

0 = trvalo deaktivované
1 = prevádzka s DIG1
2 = priame riadenie tepelného 
solárneho systému

0 Je možné upraviť (2)

P17 Oneskorenie spustenia tepelného čerpadla po 
otvorení DIG1 10÷60 min 20 min Je možné upraviť (2)

P18
Hodnota teploty dolnej sondy vody na 
zastavenie tepelného čerpadla v integrácii 
solárneho režimu = 1 (prevádzka s DIG1)

20÷60°C 40 °C Je možné upraviť (2)

P19
Hysterézia dolnej sondy vody na spustenie 
čerpadla v integrácii solárneho režimu = 2 (priame 
riadenie solárneho systému tepelnej sústavy)

5÷20°C 10°C Je možné upraviť (2)
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Parameter Opis Rozsah Predvolené Poznámky

P20

Teplotný prah pre zatiahnutie solárneho 
vypúšťacieho ventilu / solárneho kolektora 
v integrácii solárneho režimu = 2 (priame 
riadenie solárneho systému tepelnej sústavy)

100÷150°C 140°C Je možné upraviť (2)

P21
Hodnota teploty dolnej sondy vody na 
zastavenie tepelného čerpadla v integrácii 
fotovoltaického režimu

30÷70°C 62°C Je možné upraviť

P22
Hodnota teploty hornej sondy vody na 
zastavenie elektrického ohrievača v integrácii 
fotovoltaického režimu

30÷80°C 75°C Je možné upraviť

P23 Integrácia fotovoltaického režimu 0 = trvalo deaktivované
1 = aktivované 0 Je možné upraviť

P24 Prevádzkový režim Off-peak
0 = trvalo deaktivované
1 = aktivované s ECO
2 = aktivované s AUTO

0 Je možné upraviť

P25 Hodnota odchýlky na hornej sonde teploty vody -25÷25°C 0°C Je možné upraviť
P26 Hodnota odchýlky na dolnej sonde teploty vody -25÷25°C 0°C Je možné upraviť

P27 Hodnota odchýlky na sonde teploty prívodu 
vzduchu -25÷25°C 0°C Je možné upraviť

P28 Hodnota odchýlky na sonde teploty 
rozmrazovania -25÷25°C 0°C Je možné upraviť

P29 Počiatočná hodina pre funkciu Anti-legionella 0÷23 hodín 23 hodín Je možné upraviť

P30 Hysterézia na hornej sonde vody pre 
fungovanie elektrického ohrievača 2÷20°C 7°C Je možné upraviť

P31 Prevádzková doba tepelného čerpadla 
v režime AUTO na výpočet rýchlosti ohrevu 10÷80 min 30 min Je možné upraviť

P32 Teplotný prah pre použitie elektrického 
ohrievača v režime AUTO 0÷20°C 4°C Je možné upraviť

P33 Ovládanie elektronického expanzného ventilu 
(EEV)

0 = trvalo deaktivované
1 = aktivované 0 Je možné upraviť (1)

P34 Doba výpočtu prehriatia pre režim 
automatického ovládania EEV 20÷90 s 30 s Je možné upraviť (1)

P35 Nastavená hodnota prehriatia pre režim 
automatického ovládania EEV -8÷15°C 4°C Je možné upraviť (1)

P36 Nastavená hodnota zníženia prehriatia pre 
režim automatického ovládania EEV 60÷110°C 88°C Je možné upraviť (1)

P37 Krokové otváranie EEV počas režimu 
rozmrazovania (x10) 5÷50 15 Je možné upraviť (1)

P38 Minimálne krokové otváranie EEV s režimom 
automatického ovládania (x10) 3~45 9 Je možné upraviť (1)

P39 Režim ovládania EEV 0= automatický
1 = manuálny 0 Je možné upraviť (1)

P40
Počiatočné krokové otváranie EEV s režimom 
automatického ovládania / krokové otváranie 
EEV s režimom manuálneho ovládania (x10)

5÷50 25 Je možné upraviť (1)

P41 Teplotný prah AKP1 pre zisk EEV KP1 -10÷10°C -1 Je možné upraviť (1)
P42 Teplotný prah AKP2 pre zisk EEV KP2 -10÷10°C 0 Je možné upraviť (1)
P43 Teplotný prah AKP3 pre zisk EEV KP3 -10÷10°C 0 Je možné upraviť (1)
P44 Zisk EEV KP1 -10÷10 2 Je možné upraviť (1)
P45 Zisk EEV KP2 -10÷10 2 Je možné upraviť (1)
P46 Zisk EEV KP3 -10÷10 1 Je možné upraviť (1)

P47 Maximálna povolená vstupná teplota pre 
prevádzku tepelného čerpadla 38÷43°C 43°C Je možné upraviť
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Parameter Opis Rozsah Predvolené Poznámky

P48 Minimálna povolená vstupná teplota pre 
prevádzku tepelného čerpadla -10÷10°C -7°C Je možné upraviť

P49
Prahová hodnota vstupnej teploty pre výparník 
EC alebo AC s nastavením rýchlosti ventilátora 
na dvojnásobnú rýchlosť

10÷40°C 25°C Je možné upraviť

P50 Požadovaná hodnota spodnej teploty vody pre 
ochranu pred zamrznutím 0÷15°C 12°C Je možné upraviť

P51 Požadovaná hodnota vyššej rýchlosti 
ventilátora EC výparníka 60÷100% 65% Je možné upraviť

P52 Požadovaná hodnota nižšej rýchlosti 
ventilátora EC výparníka 10÷60% 40% Je možné upraviť

(1) = NIE JE MOŽNÉ POUŽIŤ PRE TOTO ZARIADENIE
(2) = IBA PRE MODELY "EKHHE200PCV3, EKHHE260PCV3"

9. ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

 UPOZORNENIE: Nepokúšajte sa zariadenie opravovať svojpomocne.
 Nasledujúce kontroly sú vyhradené iba pre kvalifikovaných pracovníkov.

Porucha Odporúčané opatrenie

Zariadenie sa nezapne

• Skontrolujte, či je výrobok skutočne napájaný z elektrickej siete.
• Odpojte zariadenie a po niekoľkých minútach ho znova pripojte.
• Skontrolujte napájací kábel vo vnútri výrobku.
• Skontrolujte, či je poistka na napájacom panely neporušená. Ak nie je, vymeňte ju za 

poistku 5 A s časovým oneskorením certifikovaným podľa IEC-60127-2/II.

Voda nemôže byť ohrievaná tepelným 
čerpadlom v režime ECO alebo AUTOMATIC

• Vypnite zariadenie a po niekoľkých hodinách ho znova zapnite.
• Odpojte zariadenie od elektrickej siete, vypustite časť vody nachádzajúcej sa v nádrži 

(asi 50%), potom ju znovu naplňte a znova zapnite zariadenie v režime ECO.
Tepelné čerpadlo zostáva zapnuté bez 
zastavenia

• Bez toho, aby ste zo zariadenia vypustili horúcu vodu, skontrolujte, či za pár hodín 
dôjde k pozitívnemu zahrievaniu pomocou tepelného čerpadla.

Voda nemôže byť ohrievaná cez integrované 
vykurovacie teleso v režime AUTOMATIC

• Vypnite zariadenie a skontrolujte bezpečnostný termostat vykurovacieho telesa vo vnútri 
zariadenia a prípadne ho resetujte. Potom zariadenie zapnite v režime AUTOMATIC.

• Odpojte zariadenie od elektrickej siete, vypustite časť vody nachádzajúcej sa v nádrži 
(asi 50%), potom ju znovu naplňte a znova zapnite zariadenie v režime AUTOMATIC.

• Vstúpte do inštalačného menu a zvýšte hodnotu parametra P32, napr. na 7°C.
• Skontrolujte, či nezasiahol bezpečnostný termostat vykurovacieho telesa (pozri 9.2)
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9.1  Výmena poistky napájacieho panela
Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie (vyhradené iba pre 
kvalifikovaných technických pracovníkov):
• Odpojte napájanie zariadenia.
• Odstráňte horný kryt zariadenia a potom kryt napájacieho 

panelu.
• Odstráňte kryt poistky a potom poistku pomocou vhodného 

skrutkovača.
• Nainštalujte novú poistku 5 A s oneskorením certifikovanú 

podľa IEC-60127-2/II (T5AL250V), potom znovu namontujte 
ochranný kryt.

• Znovu namontujte všetky plastové prvky a pred zapnutím do 
elektriny skontrolujte, či je zariadenie správne nainštalované.

obr. 28

9.2  Resetovanie bezpečnostného termostatu 
vykurovacieho telesa
Toto zariadenie má bezpečnostný termostat s manuálnym 
resetom zapojený do série s vykurovacím telesom ponoreným 
do vody, ktorý v prípade prehriatia vo vnútri nádrže prerušuje 
napájanie.
Ak je to potrebné, resetujte termostat nasledujúcim spôsobom 
(vyhradený pre kvalifikovaných technických pracovníkov):
• Odpojte zariadenie od siete.
• Odstráňte všetky vzduchové potrubia.
• Najskôr odstráňte horný kryt odskrutkovaním zaisťovacích 

skrutiek (obr. 29).
• Demontujte predný panel a manuálne resetujte vypínací 

bezpečnostný termostat (obr. 30). V prípade zásahu vystúpi 
stredový čap termostatu asi o 2 mm.

• Namontujte späť predtým odstránený horný kryt.

obr. 29- Odstránenie horného krytu

obr. 30- Demontáž predného panela
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 POZOR!: Zásah bezpečnostného termostatu 
môže byť spôsobený poruchou spojenou 
s ovládacím panelom alebo chýbajúcou vodou 
vo vnútri nádrže. 

 POZOR!: Vykonávanie opráv na častiach 
s bezpečnostnou funkciou narúša bezpečnú 
prevádzku zariadenia. Chybné diely vymeňte iba 
za originálne náhradné diely.  

 Poznámka: Zásahom termostatu je vylúčená prevádzka 
vykurovacieho telesa, ale nie systému tepelného čerpadla 
v rámci povolených prevádzkových limitov.

 POZOR! Ak operátor nie je schopný poruchu 
odstrániť, vypnite zariadenie a kontaktujte 
technickú asistenčnú službu a oznámte model 
zakúpeného výrobku. 

10. ÚDRŽBA

 POZOR!: Akékoľvek opravy zariadenia musia 
vykonávať kvalifikovaní pracovníci. Neodborné 
opravy môžu používateľa vážne ohroziť. Ak 
vaše zariadenie vyžaduje akúkoľvek opravu, 
kontaktujte servisné stredisko.

 POZOR!: Pred vykonaním akejkoľvek údržby 
sa uistite, že zariadenie nie je a nemôže byť 
náhodne elektricky napájané. Preto pri každej 
údržbe alebo čistení odpojte napájanie.

10.1  Kontrola/výmena obetnej anódy
Horčíková (Mg) anóda, nazývaná tiež "obetná" anóda, zabraňuje 
vírivým prúdom generovaným vo vnútri kotla v spustení 
procesov povrchovej korózie. 
Horčík je v skutočnosti slabo nabitý kov v porovnaní 
s materiálom, ktorým je pokrytá vnútorná časť kotla, a preto 
prvý priťahuje negatívne náboje, ktoré sa tvoria pri ohreve vody. 
Anóda sa preto "obetuje" na koróziu namiesto nádrže. Kotol má 
dve anódy, jednu namontovanú v spodnej časti nádrže a jednu 
namontovanú v hornej časti nádrže (oblasť viac náchylná na 
koróziu).
Neporušenosť horčíkových anód sa musí kontrolovať najmenej 
každé dva roky (najlepšie raz ročne). Činnosť musí uskutočniť 
kvalifikovaný pracovník.
Pred vykonaním kontroly:
• Zatvorte prívod studenej vody.
• Pokračujte vyprázdňovaním kotla (pozri ods. „10.2 

Vyprázdnenie kotla“).
• Odskrutkujte hornú anódu a skontrolujte jej koróziu. 

Ak korózia pokrýva viac ako 2/3 povrchu anódy, vymeňte ju.

obr. 31

Anódy majú špeciálne tesnenie, ktoré zabraňuje úniku vody. Je 
vhodné použiť anaeróbny tmel na závity vhodný na použitie vo 
vykurovacích a vodovodných systémoch. V prípade kontroly 
a výmeny anódy je potrebné vymeniť tesnenie za nové. 
10.2  Vyprázdnenie kotla 
Ak sa kotol nepoužíva, najmä pri nízkych teplotách, odporúča 
sa z neho vypustiť vodu.
U tohto zariadenia stačí odpojiť prívod vody (pozri ods. „6.5 
Hydraulické prípojky“). Alternatívne sa pri nastavovaní systému 
odporúča namontovať vypúšťací kohút vybavený hadicovou 
prípojkou.

 Poznámka: V prípade nízkych teplôt nezabudnite systém 
vyprázdniť, aby nedošlo k zamrznutiu.  



Strana 34 Príručka pre používateľa, inštaláciu a údržbu

11. LIKVIDÁCIA

Po ukončení používania musia byť tepelné čerpadlá zlikvidované 
v súlade s platnými predpismi.

 POZOR!: Toto zariadenie obsahuje fluórované 
skleníkové plyny zahrnuté v Kjótskom protokole. 
Údržbu a likvidáciu musia vykonávať iba 
kvalifikovaní pracovníci.

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV
Podľa smerníc 2011/65/EÚ a 2012/19/EÚ o obmedzení 
používania nebezpečných látok v elektrických a 
elektronických zariadeniach a o zneškodňovaní odpadu.
Symbol preškrtnutého koša na zariadení alebo 
na jeho obale naznačuje, že po skončení svojej 

životnosti musí byť výrobok zozbieraný oddelene od ostatného 
odpadu.

Preto musí používateľ odovzdať zariadenie po skončení jeho 
životnosti do príslušného recyklačného strediska pre elektrické 
a elektronické zariadenia alebo ho vrátiť predajcovi pri zakúpení 
nového ekvivalentného typu zariadenia na základe princípu 
jeden za jeden.
Adekvátny separovaný zber odpadu na následné odoslanie 
vyradeného zariadenia na ekologickú recykláciu, spracovanie 
alebo likvidáciu pomáha predchádzať negatívnym účinkom 
na životné prostredie a zdravie a podporuje opätovné použitie 
alebo recykláciu materiálov, z ktorých je zariadenie vyrobené.
Neoprávnená likvidácia zariadenia používateľom zahŕňa 
uplatnenie administratívnych sankcií stanovených v súčasnej 
legislatíve.
Hlavné materiály, z ktorých sa skladá dané zariadenie:
• oceľ
• horčík
• plast

• meď
• hliník
• polyuretán

12. TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Popis u.m. EKHHE200PCV3 EKHHE260PCV3 EKHHE200CV3 EKHHE260CV3

Deklarovaný profil zaťaženia L XL L XL

Trieda energetickej účinnosti na ohrev vody za priemerných 
poveternostných podmienok A+ A+ A+ A+

Energetická účinnosť ohrevu vody v % za priemerných poveternostných 
podmienok % 135 139 135 139

Ročná spotreba energie v kWh, pokiaľ ide o konečnú energiu za 
priemerných poveternostných podmienok kWh 758 1203 758 1203

Nastavenia teploty termostatu ohrievača vody °C 55 55 55 55

Hladina vnútorného akustického výkonu Lwa v dB dB 50 50 50 50

Ohrievač vody môže byť prevádzkovaný iba mimo hodín špičky NIE NIE NIE NIE

Akékoľvek špecifické preventívne opatrenia, ktoré je potrebné urobiť pri 
montáži, inštalácii alebo údržbe ohrievača vody Pozri príručku

Energetická účinnosť ohrevu vody v % za najchladnejších poveternostných 
podmienok % 105 100 105 100

Energetická účinnosť ohrevu vody v % za najteplejších poveternostných 
podmienok % 147 148 147 148

Ročná spotreba energie v kWh, pokiaľ ide o konečnú energiu za 
najchladnejších poveternostných podmienok kWh 979 1672 979 1672

Ročná spotreba energie v kWh, pokiaľ ide o konečnú energiu za 
najteplejších poveternostných podmienok kWh 698 1132 698 1132

Hladina vonkajšieho akustického výkonu Lwa v dB dB 49 49 49 49
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