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1 Splošni varnostni ukrepi 

1.1. O dokumentaciji 

 Izvirna dokumentacija je sestavljena v angleškem 
jeziku. Vsi drugi jeziki so prevod. 

 Previdnostni ukrepi v tem dokumentu pokrivajo 
pomembne vidike, zato jih dosledno upoštevajte. 

 Namestitev sistema in vse dejavnosti, opisane v 
priročniku za namestitev, mora izvesti pooblaščeni 
inštalater. 

1.1.1 Pomen opozoril in 
simbolov 

 

NEVARNOST 

Označuje položaj, ki bo povzročil hude ali smrtne 
poškodbe. 

 

 

NEVARNOST: NEVARNOST ELEKTRIČNEGA 

UDARA 

Označuje položaj, ki lahko povzroči električni 
udar. 

 

 

NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN 

Označuje položaj, ki lahko povzroči opekline 
zaradi ekstremno visokih ali nizkih temperatur. 

 

 

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE 

Označuje položaj, ki lahko povzroči eksplozijo. 

 

 

OPOZORILO 

Označuje položaj, ki lahko povzroči hude ali 
smrtne poškodbe. 

 

 

OPOZORILO: VNETLJIVA SNOV 

 

 

POZOR 

Označuje položaj, ki lahko povzroči blažje ali 
srednje težke poškodbe. 

 

 

OPOMBA 

Označuje položaj, ki lahko povzroči škodo na 
opremi ali lastnini. 

 

 

INFORMACIJE 

Navaja uporabne nasvete ali dodatne informacije. 

 

 

 

 

Simbol Razlaga 

 

Pred namestitvijo preberite priročnik za 
namestitev in uporabo ter list z navodili za 
priključitev. 

 
Pred vzdrževalnimi in servisnimi deli si 
oglejte servisni priročnik. 

 

Za več informacij si oglejte vodnik za 
inštalaterje in uporabnike. 

1.2 Za uporabnika 

 Če niste prepričani glede upravljanja izdelka, se 
obrnite na svojega inštalaterja. 

 To napravo lahko uporabljajo otroci, stari vsaj 8 let, 
in osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali 
duševnimi zmogljivostmi ali s pomanjkljivim 
znanjem in izkušnjami ob ustreznem nadzoru ali 
po prejemu navodil za varno uporabo naprave ter 
če razumejo prisotna tveganja. Otroci naj se ne 
igrajo z napravo. Otroci naj brez nadzora izdelka 
ne čistijo in naj ne izvajajo vzdrževanja, za katero 
je odgovoren uporabnik. 

 

OPOZORILO 

Za preprečitev električnih udarov ali požara: 

 NE spirajte enote. 

 NE upravljajte enote z mokrimi rokami. 

 Na enoto NE odlagajte predmetov, ki 
vsebujejo tekočino. 

 

 

OPOMBA 

 Na enoto NE odlagajte predmetov ali opreme. 

 Na enoti NE sedite, se nanjo NE vzpenjajte in 
na njej NE stojte. 

 Enote so označene z naslednjim simbolom: 

 
 

To pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov 
ne odlagajte med gospodinjske odpadke, ki jih ne 
ločujete. Sistema NE poskušajte razstaviti: sistem 
lahko razstavi ter s hladilnim sredstvom, oljem in 
drugimi deli rokuje samo pooblaščeni inštalater 
skladno z veljavno zakonodajo. 

Enote je treba obdelati v specializiranem 
predelovalnem obratu z namenom ponovne 
uporabe, reciklaže ali obnovitve. Z zagotavljanjem 
ustreznega odstranjevanja tega izdelka boste 
pomagali preprečiti morebitne neugodne vplive na 
okolje in zdravje ljudi. Za dodatne informacije se 
obrnite na svojega inštalaterja ali pristojni lokalni 
organ. 
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1.3 Za inštalaterja 

1.3.1 Splošno 
Če niste prepričani glede namestitve ali upravljanja 
izdelka, se obrnite na svojega prodajalca. 

 

OPOMBA 

Neustrezna namestitev ali priključitev opreme ali 
dodatkov lahko povzroči električni udar, kratki 
stik, puščanje, požar ali druge poškodbe 
opreme. Uporabljajte samo dodatke, dodatno 
opremo in nadomestne dele, ki jih je izdelalo ali 
odobrilo podjetje Daikin. 

 

 

OPOZORILO 

Prepričajte se, da so namestitev, preizkusi in 
uporabljeni materiali skladni z veljavno zakonodajo 
(poleg navodil v dokumentaciji podjetja Daikin). 

 

 

POZOR 

Nosite ustrezno osebno varovalno opremo 
(zaščitne rokavice, očala ...) med nameščanjem, 
vzdrževanjem ali servisiranjem sistema. 

 

 

NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN 

 NE dotikajte se cevi s hladilnim sredstvom, 
vodo ali notranjih delov med delovanjem ali 
takoj po njem. Lahko bi bili vroči ali zelo 
mrzli. Počakajte, da se vzpostavi 
sprejemljiva temperatura. Če se teh delov 
morate dotakniti, nosite zaščitne rokavice. 

 NE dotikajte se hladilnega sredstva, ki 
pušča. 

 

 

OPOZORILO 

Sprejmite ustrezne ukrepe za preprečitev vdora 
majhnih živali v enoto. Če majhne živali pridejo v stik z 
električnimi deli, lahko povzročijo okvare, dim ali požar. 

 

 

POZOR 

NE dotikajte se dovoda za zrak ali aluminijastih 
lopatic enote. 

 

 

OPOMBA 

 Na enoto NE odlagajte predmetov ali 
opreme. 

 Na enoti NE sedite, se nanjo NE vzpenjajte 
in na njej NE stojte. 

 

 

OPOMBA 

Dela na zunanji enoti je najbolje izvajati v suhem 
vremenu, da preprečite vdor vode. 

 

Skladno z veljavno zakonodajo bo morda treba voditi 
dnevnik izdelka, ki bo vseboval vsaj naslednje 
informacije: informacije o vzdrževanju, popravilih, 
rezultatih preizkusov, obdobjih mirovanja ... 

Na dostopnem mestu na izdelku pa je treba navesti še 
vsaj naslednje informacije: 

 navodila za zaustavitev sistema v sili, 

 ime ter naslov gasilcev, policije in bolnišnice, 

 ime, naslov ter dnevna in nočna telefonska številka 
za naročilo servisa. 

V Evropi standard EN378 navaja smernice, ki jih je 
treba upoštevati za tovrstne dnevnike. 

1.3.2 Mesto namestitve 

 Zagotovite dovolj prostora okoli enote za 
servisiranje in kroženje zraka. 

 Prepričajte se, da bo mesto namestitve preneslo 
težo enote in tresljaje. 

 Prepričajte se, da je območje dobro prezračevano. 
NE pokrivajte nobenih prezračevalnih odprtin.  

 Prepričajte se, da je enota izravnana. 

Enote NE nameščajte na naslednja mesta: 

 v potencialno eksplozivnih atmosferah; 

 na mestih s stroji, ki oddajajo elektromagnetno 
valovanje. Elektromagnetno valovanje lahko 
povzroča motnje v delovanju krmilnega sistema in 
s tem povzroči okvare opreme; 

 kjer obstaja tveganje požara zaradi puščanja 
vnetljivih plinov (na primer: razredčil ali bencina), 
kjer so prisotna ogljikova vlakna, vnetljiv prah; 

 kjer nastajajo korozivni plini (na primer: plin 
žveplove kisline); korozija bakrenih cevi ali 
zavarjenih delov lahko povzroči puščanje 
hladilnega sredstva. 

1.3.3 Hladilno sredstvo 
Če velja. Oglejte si priročnik za uporabo svojega izdelka 
za več informacij. 
 

 

 

OPOZORILO 

Med preizkusi NIKOLI ne vzpostavljajte tlaka v 
izdelku, ki presega najvišji dovoljeni tlak 
(naveden na tipski ploščici enote). 

 

 

OPOZORILO 

V primeru puščanja hladilnega sredstva 
sprejmite ustrezne previdnostne ukrepe. Če 
ugotovite puščanje hladilnega plina, območje 
nemudoma prezračite. Možna tveganja: 

 previsoke koncentracije hladilnega sredstva 
v zaprtem prostoru lahko povzročijo 
pomanjkanje kisika; 



 

 
 

 če hladilni plin pride v stik z ognjem, lahko 
nastanejo strupeni plini. 

 

 

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE 

Praznjenje – puščanje hladilnega sredstva Če 
želite sistem izprazniti in ugotovite puščanje v 
tokokrogu za hladilno sredstvo: 

 NE uporabljajte funkcije samodejnega 
praznjenja, ki je namenjena prečrpavanju 
vsega hladilnega sredstva iz sistema v 
zunanjo enoto. Možna posledica: 
samovžig in eksplozija kompresorja zaradi 
vdira zraka v delujoč kompresor. 

 Uporabite ločen sistem za zbiran je, da bo 
lahko kompresor enote MIROVAL. 

 

 

OPOZORILO 

Vedno zberite hladilno sredstvo. NE izpuščajte 
ga neposredno v okolje. Inštalacijo izpraznite z 
vakuumsko črpalko. 

 

 

 

OPOMBA 

 Za preprečitev okvare kompresorja NE 
napolnite več hladilnega sredstva, kot je 
navedeno. 

 Če je treba hladilni sistem odpreti, s 
hladilnim sredstvom ravnajte skladno z 
veljavno zakonodajo. 

 

 

OPOZORILO 

Prepričajte se, da v sistemu ni več kisika. 
Hladilno sredstvo napolnite šele po preizkusu 
puščanja in vakuumskem sušenju. 

 Če je potrebno ponovno polnjenje, si oglejte tipsko 
ploščico enote. Na njej sta navedena tip hladilnega 
sredstva in potrebna količina. 

 Enota je tovarniško napolnjena s hladilnim 
sredstvom, pri čemer je treba nekatere sisteme 
dodatno napolniti odvisno od velikosti in dolžine 
cevi. 

 Uporabljajte samo orodje, namenjeno izključno 
tipu hladilnega sredstva, uporabljenem v sistemu, 
da zagotovite tlačni upor in preprečite vdor tujkov v 
sistem. 

 Hladilno tekočino napolnite, kot sledi: 

 

 

 

 

 

 

Pogoj Ukrep 

Sifonska cev je nameščena 
(npr. posoda je označena z 
»Priključen je sifon za 
polnjenje tekočine«). 

Napolnite s posodo v 
pokončnem položaju. 

 

Sifonska cev NI nameščena. Napolnite s posodo v 
obrnjenem položaju. 

 

 Počasi odprite posodo za hladilno sredstvo. 

 Napolnite hladilno tekočino. Če napolnite hladilno 
sredstvo v plinastem stanju, lahko preprečite 
nemoteno delovanje. 

 

POZOR 

Med polnjenjem hladilnega sredstva ali začasno 
prekinitvijo polnjenja nemudoma zaprite ventil na 
rezervoarju za hladilno sredstvo. Če ventila ne 
zaprete nemudoma, se lahko zaradi preostalega 
tlaka napolni dodatno hladilno sredstvo. Možna 
posledica: neustrezna količina hladilnega 
sredstva. 

1.3.4 Voda 
Če velja. Oglejte si priročnik za uporabo svojega izdelka 
za več informacij. 

 

OPOMBA 

Prepričajte se, da kakovost vode izpolnjuje 
zahteve Direktive EU 98/83/ES. 

1.3.5 Elektrika 

 

NEVARNOST: NEVARNOST ELEKTRIČNEGA 

UDARA 

 Pred odstranitvijo pokrova stikalne omarice, 
priključevanjem električnega ožičenja ali 
stikom z električnimi deli IZKLOPITE 
celotno napajanje. 

 Odklopite napajanje za več kot 1 minuto in 
izmerite napetost na priključkih 
kondenzatorjev glavnega vezja ali 
električnih komponent, preden začnete 
servisna dela. Napetost MORA biti nižja od 
50 VDC, preden se dotaknete električnih 
komponent. Za mesta priključkov si oglejte 
shemo ožičenja. 

 Električnih komponent se NE dotikajte z 
vlažnimi rokami. 

 Ko je servisni pokrov odstranjen, enote NE 
puščajte brez nadzora. 
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OPOZORILO 

Glavno stikalo ali drugo sredstvo za prekinitev 
napajanja, ki prekine napajanje na vseh polih 
pod pogoji zaščite pred čezmerno napetostjo 
kategorije III, mora biti nameščeno v fiksnem 
ožičenju, če NI tovarniško nameščeno. 

 

 

OPOZORILO 

 Uporabljajte SAMO bakrene žice. 

 Prepričajte se, da napeljava na mestu 
namestitve ustreza veljavni zakonodaji. 

 Celotno napeljavo na mestu namestitve je 
treba izvesti skladno s shemo ožičenja, 
priloženo izdelku. 

 NIKOLI ne stiskajte kabelskih snopov in se 
prepričajte, da ne bodo prišli v stik s cevmi 
in ostrimi robovi. Prepričajte se, da na 
priključke ne pritiska noben drug del. 

 Zagotovite, da boste namestili ozemljeno 
napeljavo. Enote NE ozemljite s pomočjo 
cevi, blažilnika sunkov ali telefonske 
ozemljitve. Nepopolna ozemljitev lahko 
povzroči električni udar. 

 Uporabite ločen napajalni tokokrog. NIKOLI 
ne uporabljajte napajanja, ki ga uporabljajo 
tudi druge naprave. 

 Zagotovite, da boste namestili zahtevane 
varovalke ali inštalacijske odklopnike. 

 Zagotovite, da boste namestili zaščito pred 
zemeljskim uhajanjem. Če tega ne storite, 
lahko povzročite električni udar ali požar. 

 Med namestitvijo zaščite pred zemeljskim 
uhajanjem se prepričajte, da je združljiva z 
razsmernikom (odpornim proti 
visokofrekvenčnim električnim šumom), da 
preprečite nepotrebno odpiranje zaščite 
pred zemeljskim uhajanjem. 

 

 

OPOMBA 

Previdnostni ukrepi pri polaganju napajalne 
napeljave: 

 Na napajalni priključni blok ne priključujte 
žic različne debeline (povešanje napajalne 
napeljave lahko povzroči nenormalno 
segrevanje). 

 Med priključevanjem žic enake debeline 
sledite spodnji sliki. 

 

 Za napeljavo uporabite predpisano 
napajalno žico in jo trdno priključite, nato pa 
jo zavarujte, da preprečite zunanje pritiske 
na priključno ploščo. 

 Za privijanje priključnih vijakov uporabite 
primeren izvijač. Z izvijačem z majhno glavo 
boste poškodovali glavo in onemogočili 
ustrezno zategovanje. 

 Če priključne vijake zategnete premočno, 
jih lahko uničite. 

Napajalne kable namestite vsaj 1 meter od televizorjev 
ali radijskih sprejemnikov, da preprečite motnje. 
Odvisno od radijskega valovanja morda razdalja 1 
metra ne bo zadostovala. 

 

OPOZORILO 

 Po zaključku električnih del se prepričajte, 
da je vsaka električna komponenta in 
priključek v ohišju za električne komponente 
trdno priključen. 

 Pred zagonom enote se prepričajte, da so 
vsi pokrovi zaprti. 

 



 

 
 

1.4 Slovarček izrazov 
Trgovec 

Prodajni distributer izdelka 

Pooblaščeni inštalater 

Tehnično usposobljena oseba z znanjem, 
potrebnim za namestitev izdelka 

Uporabnik 

Oseba, ki je lastnik izdelka in/ali ga upravlja 

Veljavna zakonodaja 

Vse mednarodne, evropske, državne in lokalne 
direktive, zakoni, uredbe in/ali kodeksi, 
pomembni in relevantni za določen izdelek ali 
vrsto uporabe 

Servisno podjetje 

Usposobljeno podjetje, ki lahko izvede ali 
organizira potreben servis izdelka 

Priročnik za namestitev 

Priročnik, namenjen določenemu izdelku ali vrsti 
uporabe, ki pojasnjuje namestitev, nastavitev in 
vzdrževanje izdelka 

Uporabniški priročnik 

Priročnik, namenjen določenemu izdelku ali vrsti 
uporabe, ki pojasnjuje uporabo izdelka 

Dodatki 

Nalepke, priročniki, listi z informacijami in 
oprema, priloženi izdelku, ki jih je treba namestiti 
skladno z navodili v priloženi dokumentaciji  

Dodatna oprema 

Oprema, ki jo proizvaja ali jo je odobrilo podjetje 
Daikin in jo je mogoče kombinirati z izdelkom 
skladno z navodili v priloženi dokumentaciji  

Oprema, ki jo zagotovi stranka 

Oprema, ki je ne proizvaja ali je ni odobrilo 
podjetje Daikin in jo je mogoče kombinirati z 
izdelkom skladno z navodili v priloženi 
dokumentaciji 
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2 Uvod 

Ta priročnik za namestitev in vzdrževanje je sestavni 
del te toplotne črpalke (v nadaljevanju imenovana 
»oprema«).  

Priročnik shranite za prihodnjo uporabo do razstavitve 
toplotne črpalke. Ta priročnik je namenjen strokovno 
usposobljenemu inštalaterju (inš talaterju – 
vzdrževalnemu tehniku) in končnemu uporabniku. V 
tem priročniku so opisani načini namestitve, ki jih je 
treba upoštevati za doseganje pravilnega in varnega 
delovanja opreme, ter načini uporabe in vzdrževanja. 

Ob prodaji opreme ali menjavi lastnika je treba predati 
tudi ta priročnik. 

Pred namestitvijo in/ali uporabo opreme skrbno 
preberite ta priročnik, zlasti poglavje 5, ki se nanaša na 
varnost. 

Priročnik naj bo vedno v bližini opreme, vsekakor pa 
mora biti na voljo usposobljenemu osebju, ki je 
odgovorno za namestitev in vzdrževanje. 

V priročniku so uporabljeni naslednji simboli, da boste z 
njihovo pomočjo našli najpomembnejše informacije : 

 

 

Varnostne informacije 

 

 

Postopki, ki jih je treba upoštevati 

 

 

Informacije/priporočila 

2.1 Izdelki 
Cenjena stranka, 

zahvaljujemo se vam, da ste kupili ta izdelek.  

Naše podjetje se je vedno močno posvečalo varstvu 
okolja, zato za proizvodnjo svojih izdelkov uporablja 
tehnologije in materiale, ki ne obremenjujejo okolja 
skladno s standardi Skupnosti OEEO 2012/19/EU in 
RoHS 2011/65/EU. 

2.2 Omejitev odgovornosti 
Skladnost vsebine teh uporabniških navodil s strojno in 
programsko opremo je bila temeljito preverjena. Ne 
glede na to je še vedno mogoče, da se bodo pojavile 
neskladnosti, zato ne jamčimo popolne skladnosti. 

Da bi dosegli tehnično izpopolnjenost, si pridržujemo 
pravico, da kadar koli izvedemo prilagoditve zgradbe 
opreme ali podatkov. Zaradi tega ne prevzemamo 
nobene odgovornosti za zahtevke, ki se opirajo na 
navodila, slike, skice ali opise, ne glede na morebitne 
napake. 

Dobavitelj ne prevzema odgovornosti za škodo iz 
naslova neustrezne uporabe, zlorabe ali kot posledica 
nepooblaščenih popravil ali prilagoditev. 

 

OPOZORILO! 

Opremo lahko uporabljajo otroci, stari vsaj 8 
let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, 
senzoričnimi ali duševnimi zmogljivostmi ali s 
pomanjkljivim znanjem in izkušnjami ob 
ustreznem nadzoru ali po prejemu navodil za 
varno uporabo opreme ter pojasnil glede njene 
uporabe. 

Otroci naj se ne igrajo z opremo. Čiščenja in 
vzdrževanja, ki ju mora izvajati uporabnik, ne 
smejo izvajati otroci brez nadzora. 

2.3 Avtorske pravice 
Ta uporabniška navodila vsebujejo avtorsko zaščitene 
informacije. Fotokopiranje, razmnoževanje, prevajanje 
ali shranjevanje teh uporabniških navodil v pomnilniških 
medijih delno ali v celoti brez predhodnega soglasja 
podjetja Daikin so prepovedani. Vsakršne kršitve bodo 
predmet plačila nadomestila za povzročeno škodo. 
Pridržujemo si pravice, vključno s pravicami, izpeljanimi 
iz izdaje patentov ali registracije uporabnih modelov. 

2.4 Načelo delovanja 
Oprema iz serij moči 1,9 kW in 2,9 kW je sposobna 
proizvodnje večine sanitarne tople vode z uporabo 
tehnologije toplotne črpalke. Toplotna črpalka je 
sposobna prenosa toplotne energije iz vira nizke 
temperature na drug vir visoke temperature in obratno 
(prek toplotnih izmenjevalnikov). 

Oprema uporablja vodni krog, ki obsega kompresor, 
uparjalnik, kondenzator in laminarni ventil. Znotraj 
tokokroga teče tekoče/plinasto hladilno sredstvo 
(oglejte si odstavek 4.6). 

Kompresor ustvari tlačno razliko znotraj kroga, ki 
omogoča ohranjanje termodinamičnega cikla: ta 
hladilno tekočine povleče skozi uparjalnik, kjer se 
tekočina z absorpcijo toplote upari pod nizkim tlakom. 
Ko se stisne, steče v kondenzator, kjer se tekočina 
zgosti pod visokim tlakom in sprosti absorbirano toploto. 
Za kondenzatorjem tekočina preide skoti tako 
imenovani »laminarni ventil«, pri čemer se s padanjem 
tlaka in temperature začne uparjati. Nato znova vstopi v 
uparjalnik in cikel se začne znova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 1 – Načelo delovanja 
 

 

Načelo delovanja opreme je naslednje (Slika 1): 

I–II: hladilna tekočina, ki jo vsesa kompresor, teče 
znotraj uparjalnika in med uparjanjem absorbira 
»okoliško« toploto iz zraka. 

Hkrati ventilator v opremi vsesava zrak iz okolice, ki se 
ohlaja med prehajanjem preko cevnih hladilnih reber 
uparjalnika. 

II–III: hladilni plin prehaja skozi kompresor, pri čemer se 
njegov tlak zviša, s tem pa tudi temperature, pri čemer 
nastaja zelo vroča para. 

III–IV: v kondenzatorju hladilni plin toploto sprošča v 
vodo v rezervoarju (grelniku). Med tem procesom 
izmenjave se hladilno sredstvo pretvori iz zelo vroče 
pare v tekočino na podlagi kondenzacije pri stalni 
temperaturi in padanja temperature. 

IV–I: hladilna tekočina preide skozi laminarni ventil, kjer 
tlak in temperatura nenadoma padeta, ter se delno 
upari, pri čemer se znova vzpostavita začetna tlak in 
temperatura. Termodinamični cikel se lahko začne. 

2.5 Razpoložljive različice in 
konfiguracije 

Toplotna črpalka je na voljo glede na toplotno moč 
(različica z 1,9 kW), omogoča pa različne konfiguracije, 
odvisne od možne integracije z drugimi viri ogrevanja 
(npr. solarnim ogrevalnim sistemom, ogrevanjem na 
biomaso itn.).  

 

Različica Opis konfiguracije 

EKHH2E200AAV3 

EKHH2E260AAV3 

 

Toplotna črpalka zrak-
voda za proizvodnjo 
sanitarne tople vode 

EKHH2E260PAAV3 

 

Toplotna črpalka zrak-
voda za proizvodnjo 
sanitarne tople vode, 
primerna za uporabo s 
solarnimi paneli  

3 Ravnanje z opremo in 
transport 

Oprema je dobavljena v kartonski škatli. Na paleto je 
pritrjena s tremi vijaki. 

 

Za raztovarjanje opreme uporabite viličar ali opremo za 
prevažanje palet: nosilnost mora znašati vsaj 250  kg. 

Za lažje odtegovanje 
pritrdilnih vijakov je 
mogoče opremo v 
embalaži vodoravno 
položiti na hrbtno stran. 

Embalažo odstranite 
previdno, da ne 
poškodujete ohišja 
opreme, kot se lahko 
zgodi, če kartonsko 
embalažo odprete z 
nožem ali rezalnikom. 

Ko ste odstranili 
embalažo, se 
prepričajte, da je enota 
nepoškodovana. Če ste 
v dvomih, opreme ne 
uporabljajte in poiščite pomoč pooblaščenega 
tehničnega osebja. 

Skladno z zakonodajo o varstvu okolja se prepričajte, 
da ste pred odstranitvijo embalaže iz nje odstranili vse 
priložene dodatke. 

 

OPOZORILO!  

Delov embalaže (sponk, škatel ipd.) ne puščajte 
v dosegu otrok, saj je to nevarno. 

(*) Opomba: vrsta embalaže se lahko spremeni po 
presoji podjetja Daikin. 

Med celotnim mirovanjem opreme in čakanjem na njeno 
uporabo jo zaščitite pred vplivom okolja. 

Dovoljeni položaji za transport in ravnanje z opremo: 

 

 

 

 

 

 

 

Toplota okolice 

Kondenzator 

 

Zrak 

Uparjalnik 

 

Kompresor 

 

Laminarni 
ventil 

 

Rezervoar 

 

Hladna voda  

 

Topla voda 

 

Električna toplota  
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OPOZORILO!  

Med ravnanjem z izdelkom in njegovo 
namestitvijo ne obremenjujte zgornjega dela 
naprave, saj njegova zgradba tega ne dovoljuje. 

 

 

OPOZORILO!  

Opremo je mogoče prevažati v vodoravnem 
položaju samo zadnji del poti skladno z zgornjimi 
navedbami (oglejte si razdelek »Dovoljeni 
položaji za transport in ravnanje z opremo«), pri 
čemer jo na spodnjem deli grelnika podprite, da 
se ne bo opiral na zgornji del, ki ni namenjen 
podpori. Med vodoravnim transportom opreme 
mora biti prikazovalnik obrnjen navzgor. 

Nedovoljeni položaji za transport in ravnanje z opremo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

√ 
 



 

 
 

4 Konstrukcijske lastnosti 

1 Toplotna črpalka 

2 Upravljalna plošča 

3 Ohišje iz plastike ABS s potiskom  

4 Jeklen rezervoar (grelnik), emajliran skladno s 
standardi UNI (prostornina: 200; 260 litrov). 

5 Zgornja sonda grelnika 

6 Spodnja sonda grelnika 

7 Ponovno polnjenje hladilnega sredstva 

8 Ventilator za ponovno kroženje zraka iz okolice  

9 Laminarni ventil 

10 Visokoučinkovit uparjalnik z rebri; količino 
vsebovane tekočine uravnava ustrezen 
termostatski ventil. 

11 Dovod za zrak (  160 mm) 

12 Odvod za zrak (  160 mm) 

13 Hermetično zatesnjen rotacijski kompresor 

14 Zamenljiva magnezijeva anoda 

15 Električni grelni element (1,5 kW – 230 W) 

16 Vod za praznjenje črpalke kondenzatorja 

17 Povratek kondenzatorja 

18 Zamenljiva magnezijeva anoda 

19 Priključek za odvod tople vode (G 1”) 

20 Armatura za ponovno kroženje zraka (G ¾”) 

21 Dovod, armatura za navitje solarnega 
ogrevalnega sistema (G 1”

1/4
; 1 m

2 
površine 

izmenjevalnika) 

22 Izpust kondenzata (G 1/2”) 

23 Odvod, armatura za navitje solarnega 
ogrevalnega sistema (G 1”

1/4
; 1 m

2 
površine) 

24 Priključek za dovod hladne vode (G 1”) 

25 Poliuretanska izolacija debeline 50 mm 

26 Zaščitno tlačno stikalo s samodejno ponastavitvijo 

29 Filter za dovod zraka 

30 Armatura za potopni ovoj sonde G ½” 
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4.1 Tehnične lastnosti 
 1,9 kW 

Opisi itd. EKHH2E200AAV3 EKHH2E260AAV3 EKHH2E260PAAV3 

Izkoristek ogrevalne moči kW 1,82 1,82 1,82 

Skupna toplotna moč kW 3,4 3,4 3,4 

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

Čas ogrevanja v načinu ZVEČANE 

MOČI (
1
) 

h:m 3:58 5:06 5:06 

Toplotne izgube (
2
) W 60 70 71 

Električni podatki 

Napajanje V 1/N/230 

Frekvenca Hz 50 

Razred zaščite   IPX4 

Največja absorpcija ogrevalne moči kW 0,53 0,53 0,53 

Povprečna absorpcija kW 0,43 0,43 0,43 

Grelni element + največja absorpcija 
ogrevalne moči 

kW 2,03 2,03 2,03 

Moč električnega grelnega elementa kW 1,5 1,5 1,5 

Največji tok pri ogrevalni moči A 2,4 2,4 2,4 

Zahtevana zaščita pred 

preobremenitvijo 
A 

Varovalka T 16 A/samodejno stikalo 16 A, karakteristika C 
(pričakovano med namestitvijo v napajalne sisteme) 

Notranja zaščita  
Enojni varnostni termostat z ročno ponastavitvijo na uporovnem 
elementu 

Obratovalne razmere 

Najn. in najv. temperature vstopa 
zraka v toplotno črpalko (90 % 

relativne vlažnosti) 

°C –7–38 

Najn. in najv. temperature na mestu 

namestitve 
°C 5–38 

Delovna temperatura 

Najvišja temperaturna nastavitev pri 
ogrevalni moči – EKO cikel 

°C 56 56 56 

Najvišja temperaturna nastavitev pri 
SAMODEJNEM ciklu 

°C 70 70 70 

Kompresor  Zaščita 

Zaščita kompresorja  Toplotni inštalacijski odklopnik s samodejno ponastavitvijo  

Vrsta zaščite termodinamičnega 

kroga 
 Zaščitno tlačno stikalo s samodejno ponastavitvijo  

Ventilator  Centrifugalni 



 

 
 

 

  

Premer odvodne odprtine mm 160 

Vrtljajev na minuto vrt/min 1650–2100 

Nazivni pretok zraka m
3
/h 350–500 

Najv. razpoložljiva tlačna višina Pa 120 

Motorna zaščita  Notranji toplotni inštalacijski odklopnik s samodejno ponastavitvijo  

Kondenzator  Zunanji ovoj, ki ni v stiku z vodo 

Hladilno sredstvo  R134a 

Količina g 900 900 900 

Hranilnik za vodo 

Nazivna prostornina hranilnika za 
vodo 

l 199 255 248 

Najv. količina tople vode, ki jo je 
mogoče uporabiti Vnajv. (

3
) 

l 276 342 342 

Tuljava za priključitev na solarne 
panele 

m
2 

Ni na voljo Ni na voljo 1,0 m
2 

Katodna zaščita  Magnezijeva anoda Ø 

26 × 400 mm 

1× magnezijeva anoda 

Ø 26 × 250 mm 

+ 

1× magnezijeva anoda 

Ø 26 × 250 mm 

1× magnezijeva anoda 

Ø 26 × 250 mm 

+ 

1× magnezijeva anoda 

Ø 26 × 400 mm 

Izolacija  Poliuretanska pena visoke gostote debeline 50 mm 

Odmrzovanje  Aktivno z ventilom za vroč plin 

Mere mm 
V 1707 × G 600 × 

Pnajv.650 
V 2000 × G 600 × 

Pnajv.650 
V 2000 × G 600 × 

Pnajv.650 

Transportna teža kg 95 98,6 115,2 

Zvočna moč v zaprtih prostorih 
Lw(A) (

4
) 

dB(A) 53 53 53 

Samodejni dezinfekcijski cikel za 
preprečevanje legionele (

5
) 

 DA DA DA 

Najvišji delovni tlak bar 7 7 7 

(1)  Temperatura vstopnega zraka 7 °C (6 °C), temperature okolja za shranjevanje grelnika 20 °C, segrevanje vode z 10 °C na 55 °C 

(skladno z UNI EN 16147-2011) 

(2)  Izvedba meritev skladno z UNI EN 12897-2006 

(3)  Izvedba meritev skladno z UNI EN 16147-2011 

(4)  Izvedba meritev skladno z EN 12102-2013 

(5)  Samodejna sprožitev vsakih 30 dni delovanja 
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5 Pomembne informacije 

5.1 Skladnost z evropsko 
zakonodajo 

Ta toplotna črpalka je naprava, namenjena domači 
uporabi skladno z naslednjimi evropskimi direktivami: 

 2011/65/EU Direktiva o omejevanju uporabe 
nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski 
opremi (RoHS); 

 Direktiva 2014/30/EU – elektromagnetna 
združljivost (EMC); 

 Direktiva 2014/35/EU – Direktiva o nizki napetosti 
(LVD) 

 Direktiva 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za 
določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo 
izdelkov, povezanih z energijo. 

5.2 Razredi zaščite, ki jo 
zagotavljajo ohišja 

Razred zaščite opreme je: IPX4. 

5.3 Omejitve uporabe 

 

OPOZORILO! 

Ta naprava ni bila zasnovana za uporabo v 
nevarnih okoljih (zaradi prisotnosti 
potencialno eksplozivnih atmosfer – skladno 
s standardi ATEX ali potrebnim razredom IP, 
ki presega razred opreme) in takšni uporabi 
ni namenjena, enako velja za uporabo, ki 
zahteva varnostne lastnosti (popolno zaščito 
pred napakami in odpovedjo), npr. sisteme 
in/ali tehnologije za prekinitev kroga, ali v 
katerem koli drugem okolju, v katerem bi 
lahko motnje v delovanju povzročile smrt ali 
telesne poškodbe živali ali ljudi ali 
obsežnejšo škodo na predmetih ali okolju. 

 

 

OPOMBA 

V primeru okvare ali napake v delovanju izdelka 
se lahko pojavi škoda (telesne poškodbe pri 
ljudeh in živalih ter materialna škoda). Urediti je 
treba ločen delujoč nadzorni sistem z alarmnimi 
funkcijami, s pomočjo katerega boste preprečili 
takšno škodo. Poleg tega je treba urediti 
rezervni sistem za primer odpovedi. 

 

5.4 Obratovalne meje 
Zgoraj navedena naprava je namenjena izključno 
ogrevanju sanitarne tople vode znotraj predvidenih 
omejitev uporabe.  

Opremo je mogoče namestiti in zagnati samo za 
namene predvidene uporabe v zaprtih ogrevalnih 
sistemih skladno s standardom EN 12828. 

 

OPOMBA 

Podjetje Daikin ne prevzema odgovornosti za 
nobene okoliščine, če opremo uporabljate za 
namene, za katere ni bila zasnovana, ali v primeru 
napak v namestitvi ali zlorabe opreme. 

 

 

OPOZORILO!  

Napravo je prepovedano uporabljati za namene, 
za katere ni bila zasnovana. Vsakršna drugačna 
uporaba se šteje za nepravilno, zato ni 
dovoljena. 

 

 

OPOMBA 

Med načrtovanjem in konstruiranjem sistemov so 
bili upoštevani veljavni lokalni pravilniki in 
določila. 

5.5 Temeljna varnostna pravila 

 Napravo morajo uporabljati odrasli. 

 Naprave ne odpirajte ali razstavljajte, ko je 
priključena na napajanje. 

 Naprave se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi deli 
telesa, če ne nosite obutve. 

 Naprave ne polivajte ali pršite z vodo. 

 Na napravi ne stojte, sedite in/ali nanjo ničesar ne 
odlagajte. 

5.6 Informacije o uporabljenem 
hladilnem sredstvu 

Naprava vsebuje fluoriran toplogredni plin, ki ga zajema 
Kjotski protokol. Tega plina ne izpuščajte neposredno v 
okolje. 

Vrsta hladilnega sredstva: HFC-R134a 

 

OPOMBA 

Vzdrževalna dela in odstranjevanje naj izvaja 
samo usposobljeno osebje. 

 

6 Namestitev in 
priključitev 

 

OPOZORILO! 

Namestitev, zagon in vzdrževanje naprave 
mora izvesti ustrezno usposobljeno in 
pooblaščeno osebje. Naprave ne poskušajte 
namestiti sami. 



 

 
 

6.1 Priprava mesta namestitve 
Namestitev naprave je treba izvesti na ustreznem 
mestu, da bodo mogoče normalna uporaba in 
prilagoditve, vključno z rednim in izrednim 
vzdrževanjem. 

Zato je treba predvideti potreben delovni prostor, 
naveden med merami, prikazanimi na Slika 2. 

 
Slika 2 – Najmanjši potreben prostor 

 

Model 
X1 X2 X3 Y1 

mm mm mm mm 

EKHH2E200AAV3 

EKHH2E260AAV3 

EKHH2E260PAAV3 

650 650 200 300 

 

Poleg tega mora namestitveni objekt: 

 zagotavljati primerno vodovodno napeljavo in 
napajalne vode; 

 biti na voljo in pripravljen za priključitev na izpust 
kondenzata; 

 biti na voljo in pripravljen z zadostnimi odvodnimi 
cevmi v primeru poškodb grelnika ali sprožitve 
varnostnega ventila ali poškodb cevi/priključkov; 

 zagotavljati zadrževalne sisteme za primere 
puščanje vode; 

 biti ustrezno osvetljen (če je to primerno); 

 biti velik največ 20 m
3
; 

 biti zaščiten pred zamrzovanjem in suh. 

 

 

OPOZORILO! 

Za preprečitev prenosa mehanskih tresljajev 
opreme ne nameščajte na talne plošče z 
lesenimi tramovi (npr. v podstrešne prostore). 

6.2 Priključitev prezračevanja 
Razen prostora, navedenega v odstavku 6.1, toplotna 
črpalka zahteva zadostno zračenje.  

Zagotoviti je treba namenski zračni kanal, kot je 
prikazano na naslednji sliki (slika 3). 

 

 

Slika 3 – Primer odvodnega kanala za zrak 

 

Poleg tega je treba zagotoviti zadostno zračenje 
prostora, v katerem je oprema nameščena. 

Alternativna rešitev je navedena na naslednjem prikazu 
(sliki 4 in 5): ta obsega drugi kanal, ki zajema zunanji 
zrak, in ne zraka neposredno iz prostora. 

 

 
Slika 4 – Primer priključitve z dvojnim kanalom  

 

Izvedite namestitev vsakega zračnega kanala ob 
upoštevanju naslednjega: 

 da njegova teža ne bo premočno vplivala na 
opremo; 

 da bo mogoče izvajati vzdrževalna dela; 

 da bo ustrezno zaščiten za preprečitev 
nenamernega vdora materiala v opremo; 

 da ne bo presegel največje priporočene dolžine 6 
metrov (z dvema kolenoma pod kotom 90°). 

 Največji dovoljeni padec tlaka za vse komponente, 
vključno skozi odprtine za namestitev na zunanjo 
steno, v cevovodu ne sme preseči 120 Pa. 

X3

Y1

X2X1

 

≥ 500 kg 

 Z
u
n
a
j 

  
Z
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j 
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Med delovanjem toplotna črpalka zniža 
temperaturo okolice, če kanal za zunanji zrak ni 
izveden. 

 

 

Ustrezno zaščitno mrežo je treba namestiti 
skladno z odvodno cevjo, ki zrak odvaja na 
prosto z namenom preprečitve vdora tujkov v 
opremo. Za zagotovitev čim večje učinkovitosti 
naprave mora izbrana mreža zagotavljati 
majhne tlačne izgube. 

 

 

Za preprečitev nastajanja kondenzata: izolirajte 
cevi za odvajanje zraka in priključke na okrovu 
zračnega kanala s toplotno izolacijo zadostne  

debeline, ki ne prepušča pare. 

 

 

Namestite lahko tudi zvočno izolacijo, če se vam 
to zdi potrebno za preprečitev širjenja zvoka, ki 

nastaja med pretakanjem. 
Cevi, preboje skozi stene in priključke na toplotni 

črpalki opremite s sistemi za blaženje tresljajev. 

 

 

OPOZORILO!  

Hkratna uporaba kurišča z odprto odvodno 
cevjo (npr. kamina z odprto odvodno cevjo) in 
toplotne črpalke povzroči nevaren padec 
okoliškega tlaka. Ta lahko povzroči povratni 
tok izpušnih plinov v okolje. 

Toplotne črpalke ne uporabljajte skupaj s 
kuriščem z odprto odvodno cevjo. 

Uporabljajte samo zatesnjena kurišča 
(odobrena) z ločenim kanalom za zgorevalni 
zrak. 

Vrata v kotlovnico naj bodo zaprta in 
hermetično zatesnjena, če si dovoda 
zgorevalnega zraka ne delijo z bivalnimi 
prostori. 

6.2.1 Specifični namestitveni pogoji 
Ena od posebnosti ogrevalnega sistema s toplotno 
črpalko je dejstvo, da tovrstne enote močno znižajo 
temperaturo zraka, ki se na splošno odvaja iz 
stanovanja. Izpušni zrak ni samo hladnejši od 
okoliškega zraka, ampak je tudi močno osušen, zato ga 
je mogoče dovajati nazaj v stanovanje za hlajenje 
določenih prostorov poleti. 

Namestitev obsega razdelitev odvodne cevi z 
namestitvijo dveh loput (»A« in »B«) z namenom 
usmerjanja zračnega toka v stanovanje (slika 5a) al i iz 
njega (slika 5b). 

 

 

 
Slika 5a – Primer namestitve poleti 

 

 

 
Slika 5b – Primer namestitve pozimi 
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 odprta 
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6.3 Namestitev in priključitev 
naprave 

Napravo je treba namestiti na trdno, plosko podlago, ki 
ni izpostavljena tresljajem.  

 

 
Slika 6 – Skupne mere 
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6.4 Priključki za dovod vode 
Dovodne in odvodne cevi za hladno vodo priključite na 
ustrezne priključke (slika 7). 

Spodnja preglednica prikazuje lastnosti priključnih mest. 

Pol. Opis Priključek/odprtina 

 
Dovodna cev za hladno 
vodo 

G 1” 


Odvodna cev za toplo 
vodo 

G 1” 

 Izpust kondenzata G ½” 

Cev za ponovno kroženje G ¾” 

Tuljava za solarne panele G 1¼” 



Potopni ovoj sonde 
(samo za modele, ki so 
opremljeni z njim) 

G ½” 

 
 

Slika 7 – Priključki za dovod vode 

Naslednji prikaz (slika 8) prikazuje primer priključka za 
dovod vode.  
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Slika 8 – Primer sistema za dovod vode 

 
Slika 8a – Primer visokozmogljivega varnostnega ventila 

 

 

 

OPOMBA 

V dovodno cev za hladno vodo je treba namestiti 
filter za nečistoče. Oprema naj ne deluje pri trdoti 
vode pod 12 °F. Če pa je trdota vode zelo visoka 
(višja od 25 °F), je priporočljivo uporabiti sredstvo 
za mehčanje vode, ki je ustrezno umerjeno in 
nadzorovano. Preostala trdota v tem primeru ne 
sme pasti pod 15 °F. 

 

 

UPOŠTEVAJTE NASLEDNJE! 

Za inštalaterja sistema je smiselno na dovodno 
cev za hladno vodo namestiti varnostni ventil s 7 
drogovi (slika 8a). 

 

 

OPOMBA 

Varnostna oprema za zaščito pred nadtlakom 
mora delovati redno z namenom odstranjevanja 
oblog vodnega kamna in preverjanja odsotnosti 
zamašitev (slika 8a). 

 

 

OPOMBA 

Za pravilno namestitev opreme mora biti na voljo 
hidravlični varnostni sklop skladno s standardom 
UNI EN 1487:2002. Obsegati mora vsaj 
naslednje: zaporni ventil, nepovratni ventil, 
krmilnik za zaporni ventil, varnostni ventil, sistem 
za prekinitev pretoka vode (slika 8a). 

 

 

OPOMBA 

Izpustna cev, priključena na opremo za zaščito 
pred nadtlakom, mora biti nameščena z 
neprekinjenim padcem navzdol in na mestu, 
zaščitenem pred nastajanjem ledu (slika 8a). 

 

 

OPOZORILO! 

Če raztezna posoda ni nameščena, se 
prepričajte, da v dovodu hladne vode ni 
nepovratnega ventila. 

 

 

OPOZORILO! 

Toplotna črpalka za pripravo sanitarne tople 
vode je sposobna segrevati vodo do več kot 
60 °C. V ta namen je treba za zaščito pred 
opeklinami na cev za toplo vodo namestiti 
samodejni mešalni termostatski element (slika 
8). 
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 Dovodna cev za vodo 

 Zaporni ventil 

 Samodejni mešalni termostatski element 

 Toplotna črpalka 

 Obtočna črpalka 

 Vzmetni zaporni ventil 

 Odvodna cev za toplo vodo 

 Varnostni ventil 

 Konec odvodne cevi, ki ga je mogoče pregledati 

 Izpustni ventil 

 Raztezna posoda 

 

Dovod za hladno vodo 

 

Priključek za grelnik 

vode 

 

Priključek za izpustni 

ventil 

 



 

 
 

6.4.1 Izpustni priključki za 
kondenzat 

Kondenzat, ki nastane med delovanjem toplotne 
črpalke, steče skozi ustrezno izpustno cev  
(G ½”), speljano znotraj obloge, ki izstopi ob strani 
opreme.  

Priključena mora biti na kanal skozi sifon, tako da lahko 
kondenzat prosto teče (sliki 9a in 9b). 

 

 
Slika 9a – Primeri priključka za izpust kondenzata skozi 
sifon 

 

 

Slika 9b – Primer priključka za izpust kondenzata skozi 
sifon z zapornim ventilom za vodo 

 

 

6.5 Integracija solarnega 
sistema 

Naslednji prikaz (slika 10) prikazuje primer integracije 
solarnega sistema. 

 
 Dovodna cev za hladno vodo 

 Črpalka in dodatki solarnega sistema 

 Solarni kolektorji 

 Toplotna črpalka 

 Obtočna črpalka 

 Vzmetni zaporni ventil 

 Izpustni ventil 

 Navitje solarnega sistema  

 Odvodna cev za toplo vodo 

 

Slika 10 – Primer integracije solarnega sistema 
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6.6 Električni priključki 
Naprava je ob dobavi že ožičena za omrežno 
napajanje. Napajanje poteka prek kombinacije 
gibljivega kabla in vtičnice/vtiča (sliki 11 in 12). 
Ozemljena šuko vtičnica z ločeno zaščito je potrebna za 
priključitev omrežnega napajanja. 

 

 

OPOZORILO!  

Napajalno omrežje, na katero bo oprema 
priključena, mora biti zaščiteno s primernim 
inštalacijskim odklopnikom na diferenčni tok. 

Tip inštalacijskega odklopnika na diferenčni tok je 
treba izbrati na podlagi ocene tipa električne 
opreme, ki bo uporabljena v celotnem sistemu. 

Pri priključitvi na napajalno omrežje in varnostno 
opremo (npr. inštalacijski odklopnik na diferenčni 
tok) upoštevajte standard IEC 60364-4-41. 

 

 
Slika 11 – Šuko vtičnica 

 
Slika 12 – Vtič opreme 

6.6.1 Povezave z oddaljeno opremo 
Oprema je zasnovana za povezavo z drugimi 
oddaljenimi sistemi za proizvodnjo energije 
(fotonapetostnimi in solarnimi ogrevalnimi sistemi). 

Uporabniški vmesnik je opremljen z dvema digitalnima 
vhodoma z naslednjimi funkcijami: 

 Digitalni 1: vhod iz solarnega ogrevalnega 
sistema Ko je med priključkoma 30 in 31 
vzpostavljen prost kontakt (kabel: rjav/rumen) in je 
temperatura vode, ki jo izmeri spodnja sonda, višja 
od SP8, se toplotna črpalka zaustavi in vodo 
segrevajo solarni paneli. Toplotna črpalka se 
znova zažene, ko se kontakt sprosti in čas, 
nastavljen v C13, poteče, ali takoj, če je 
temperatura spodnje sonde pod SP8. 

 Digitalni 2: vhod iz fotonapetostnega sistema  

Ko je med priključkoma 31 in 32 vzpostavljen prost 
kontakt (kabel: zelen/bel) in toplotna črpalka 
doseže temperaturo SP5 (privzeta nastavitev 
62 °C), se nazivna temperatura tople vode dvigne 
za 7 °C. Parameter SP6 je mogoče spremeniti 
(npr. dvigniti temperaturo z 62 °C na 70 °C), tako 
da ob zadostni količini fotonapetostne električne 
energije porast temperature z 62 °C na 70 °C 
doseže potopni električni grelni element (če je SP6 
enak kot SP5, se električni grelni element ne bo 
aktiviral). 

6.6.1.1 Način oddaljene povezave 

Za povezovanje prek digitalnih vhodov je oprema 
opremljena z dodatnim 4-žilnim kablom, ki je že 

priključen na vezje uporabniškega vmesnika (znotraj 
opreme, slika 14). Oddaljeno povezavo do katerih koli 
energetskih sistemov mora izvesti usposobljen 
inštalater (priključne doze, priključki in priključni kabli). 

Naslednji sliki prikazujeta primer oddaljene povezave 
(sliki 13 in 13a). 

 
Slika 13 – Primer oddaljene povezave 

 

 
Slika 13a – Podroben primer oddaljene povezave 

 

  

30 31 31 32
30 31 31 32

Digitalni vhod 1 

Digitalni vhod 2 



 

 
 

Za dostop do 4-žilnega kabla za oddaljeno povezavo je 
treba odstraniti zgornji pokrov grelnika vode (oglejte si 
odstavek 9.1, slika 18) in kabel speljati navzven skozi 
namensko odprtino na zadnjem pokrovu, kot je 
prikazano na sliki 14. 

 

 

 

 

Slika 14 – Kabli za oddaljeno povezavo 

 

6.7 Vezalna shema 

 

 

 
 

Slika 15 – Vezalna shema 
 

7 Zagon 

 

OPOZORILO!  

Prepričajte se, da je oprema priključena na 
ozemljitveni kabel. 

 

 

OPOZORILO!  

Prepričajte se, da se napetost voda ujema z 
napetostjo, navedeno na tipski ploščici opreme. 

 

Zagonski postopek je treba izvesti s pomočjo naslednjih 
postopkov:  

 Grelnik vode napolnite prek polnilnega ventila za 
vodo in preverite, da tesnila in priključki ne 
puščajo. Po potrebi zategnite vijake in priključke. 

 Ne prekoračite najvišjega dovoljenega tlaka, 
navedenega v razdelku »Splošni tehnični podatki«. 

 Preverite, ali varnostna oprema vodnega 
krogotoka deluje. 

 Vtič vključite v napajalno vtičnico. 

 Po vključitvi vtiča je grelnik vode v stanju 
pripravljenosti, prikazovalnik ostane izklopljen, 
tipka za vklop/izklop pa je osvetljena. 

 Pritisnite tipko za vklop/izklop (oglejte si odstavek 
8.1.3), oprema se zažene v načinu »EKO« 
(privzeta nastavitev) 5 minut po pritisku tipke. 
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8 Upravljanje in uporaba 

Upravljanje naprave poteka prek uporabniškega 
vmesnika, ki omogoča naslednje: 

 nastavitev načina delovanja, 

 prilagajanje parametrov delovanja, 

 prikaz in upravljanje postopkov v sili, 

 preverjanje stanja virov. 
 

 

V nadaljevanju izraz »zagon« pomeni preklop iz 
stanja pripravljenosti v stanje VKLOPA, izraz 
»izklop« pa pomeni preklop iz stanja VKLOPA v 
stanje pripravljenosti.  

 

 

V nadaljevanju izraz »napredni postopek« 
pomeni določene postopke orodja, opisane v 
poglavjih, ki se nanašajo na »napredno 
upravljanje«. 

8.1 Uporabniški vmesnik 
Uporabniški vmesnik (slika 16) omogoča preverjanje 
nastavitev delovanja opreme. Opremljen je s 
prikazovalnikom in naslednjimi tipkami: 

 tipka za vklop/stanje pripravljenosti 

 tipka NASTAVITVE 

 tipka DOL 

 tipka GOR 

 

 

 
 

 

Slika 16 – Uporabniški vmesnik 

8.1.1 Tipke vmesnika in 

prikazovalnik 

8.1.1.1 Tipka za VKLOP/stanje 
pripravljenosti  

S to tipko je mogoče: 

 vklopiti napravo (VKLOP); 

 preklopiti napravo v stanje pripravljenosti (v tem 
stanju se lahko naprava samodejno vklopi v 

določenih časovnih obdobjih ter samodejno 
omogoči funkciji za preprečevanje pojava legionele 
in odmrzovanje). 

 

Ko je oprema vklopljena, prikazuje stanje, v 
katerem je bila ob izklopu. 

 

8.1.1.2 Tipka [NASTAVITVE]  

S to tipko je mogoče: 

 potrditi izbrane nastavitve ali vrednosti. 

8.1.1.3 Tipka [GOR]  

S to tipko je mogoče: 

 pomikati se navzgor po različnih parametrih; 

 zvišati vrednost parametra. 

8.1.1.4 Tipka [DOL]  

S to tipko je mogoče: 

 pomikati se navzdol po različnih parametrih; 

 znižati vrednost parametra. 

8.1.1.5 Prikazovalnik vmesnika 

Prikazovalnik vmesnika (slika 17) omogoča vizualizacijo 
naslednjega: 

 temperature regulacije, 

 alarmov/kod napak, 

 sporočil o stanju, 

 obratovalnih parametrov. 

 
Slika 17 – Prikazovalnik uporabniškega vmesnika 

 
LED 
kompresorja 

 

Če sveti: kompresor deluje. 

Če utripa:  

 poteka postopek vklopa 
kompresorja; 

 poteka prilagajanje 
obratovalnih 

nastavitvenih točk. 

 
LED za 
odmrzovanje  

Če sveti: poteka odmrzovanje. 

 
LED 
električnega 
grelnega 

elementa 

Če sveti: električni grelni 
element deluje. 

 
LED ventilatorja  Če sveti: ventilator deluje. 

Tipka za 

VKLOP/stanje 
pripravljenosti 

 

Tipka 
NASTAVI

TVE 

 

Tipka 

DOL 

 

Tipka 

GOR 

 

Prikazovalnik 

 



 

 
 

 

LED za 
vzdrževanje 

Če sveti: potrebno je 
vzdrževanje zračnega filtra (če 

je nameščen). 

 

LED alarma  Če sveti: preverite seznam 
alarmov in sledite postopku, 
navedenem v tem priročniku. 

 
LED za stopinje 
Celzija  

Če sveti: merska enota za 
temperaturo so stopinje 

Celzija. 

 
LED za stopinje 
Fahrenheita  

Če sveti: merska enota za 
temperaturo so stopinje 
Fahrenheita. 

 
LED za 
vklop/stanje 

pripravljenosti 

Če sveti: oprema je v stanju 
pripravljenosti. 

Če utripa, je bila oprema 
vklopljena/izklopljena ročno 
med vklopom/izklopom v 
določenem časovnem 

obdobju. 

 
 Se ne uporablja. 

8.1.1.6 Opozorila 

Zak Tipkovnica je zaklenjena (oglejte si odstavek 

8.1.3.3). 

dEFr Poteka odmrzovanje, zato ni mogoče omogočiti 

drugih funkcij. 

Anti Poteka funkcija za preprečevanje legionele. 

ObSt Poteka funkcija za ojačitev delovanja. 

EKO Poteka funkcija varčnega delovanja. 

Samodejno Poteka funkcija samodejnega delovanja. 

8.1.2 Logika delovanja 

8.1.2.1 Načini delovanja 

Oprema omogoča naslednje načine delovanja: 

 SAMODEJNI način delovanja: 
Ta način večinoma uporablja obnovljivo energijo 
toplotne črpalke kot podporni ukrep, električni 
grelni elementi so lahko omogočeni. Slednji viri 
ogrevanja so omogočeni, če je temperatura vode 
pod določeno ravnjo ali pa je potrebna 
temperatura, ki presega parameter SP5.  

 VARČNI način delovanja: 
Ta način uporablja samo obnovljivo energijo 
toplotne črpalke brez vklopa električnih grelnih 
elementov. Način za omogočitev potrebuje več 
časa, vendar predstavlja bistvene prihranke 
energije. 

 OJAČANI način delovanja: 
Ta način omogoča hitro segrevanje vode z 
uporabo toplotne črpalke in električnih grelnih 
elementov. To funkcijo je mogoče omogočiti ročno, 
ko je temperatura vode v hranilniku nižja od 
parametra SP3. Ob koncu segrevanja se funkcija 
samodejno onemogoči in oprema samodejno 
preklopi nazaj na samodejni ali varčni način, 
odvisno od tega, katerega je predhodno nastavil 
uporabnik. 

 Način delovanja za PREPREČEVANJE 
LEGIONELE: 
Ta funkcija se uporablja za protibakterijsko 
obdelavo s pomočjo zvišanja temperature vode na  
60 °C. Ta funkcija se redno in samodejno aktivira 
vsakih 30 dni ne glede na vklopljeni način 
delovanja. 

 Način za ODMRZOVANJE: 
Ta funkcija je potrebna za odpravo zamrznjenih 
oblog, ki preprečujejo prenos toplote. Ta funkcija 
se samodejno omogoči, če oprema deluje pri 
nizkih temperaturah okolice.  

 

Ob prvem vklopu opreme je ta predhodno 
nastavljena na način EKO (varčni način) s 
temperaturo vode, nastavljeno na 55 °C, s ciljem 
zagotavljanja najvišjih možnih energetskih 
prihrankov s podporo zgolj obnovljivih virov 
energije. Pomnite, da uporaba te funkcije 
uporabniku zagotavlja povprečni prihranek 
energije pribl. 70 % v primerjavi z normalnim 
električnim grelnikom vode. 

8.1.3 Osnovno upravljanje 

8.1.3.1 Ročni vklop/izklop opreme 

 Pridržite gumb  1 sekundo: lučka LED za 
vklop/stanje pripravljenosti se izklopi/vklopi. 

 Opremo je mogoče vklopiti/izklopiti tudi v 
določenih časovnih obdobjih, pri čemer sta 
prikazana parametra VKLOP in IZKLOP (odstavek 
8.1.3.6). 

 

Ročni vklop/izklop ima vedno prednost pred 
načinom delovanja s časovnikom. 

 

 

Če je bila tipkovnica zaklenjena (odstavek 
8.1.3.3) ali pa poteka napreden postopek, 
opreme ne bo mogoče vklopiti/izklopiti na 
običajen način. 

 

 

Ob vsakem vklopu opreme se izvede niz 
notranjih pregledov pred vklopom toplotne 
črpalke. O takšnem stanju vas  obvešča 

utripajoča signalna lučka kompresorja . Po 
preteku preverjanja (pribl. 5 minut) signalna lučka 
neprekinjeno sveti, kar pomeni, da je enota 
vklopljena. 
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8.1.3.2 Sprememba načina delovanja 
(SAMODEJNO, VARČNO in 
OJAČANO) 

8.1.3.2.1 SAMODEJNI način delovanja 

Za ročni zagon SAMODEJNEGA načina delovanja 
sledite naslednjemu postopku: 

 Prepričajte se, da tipkovnica ni zaklenjena 
(odstavek 8.1.3.3) in da ne poteka noben drug 
napredni postopek. 

 Pritisnite tipko  za 1 sekundo, simbol 
»Samodejno« začne utripati. 

 Znova pritisnite tipko  za potrditev in zagon 
SAMODEJNEGA načina delovanja. 

Za izhod iz postopka: 

 Pritisnite tipko  za izhod iz tega postopka brez 
spremembe načina delovanja. 

8.1.3.2.2 EKO (varčni) način delovanja 

Za ročni zagon EKO načina delovanja sledite 
naslednjemu postopku: 

 Prepričajte se, da tipkovnica ni zaklenjena 
(odstavek 8.1.3.3) in da ne poteka noben drug 
napredni postopek ter da oprema ne deluje v 
ojačanem načinu delovanja. 

 Pritisnite tipko  za 1 sekundo, simbol »EKO« 
začne utripati. 

 Znova pritisnite tipko  za potrditev in zagon 
VARČNEGA načina delovanja. 

Za izhod iz postopka: 

 Pritisnite tipko  za izhod iz tega postopka brez 
spremembe načina delovanja. 

8.1.3.2.3 OJAČANI način delovanja 

Za ročni zagon OJAČANEGA načina delovanja sledite 
naslednjemu postopku: 

 Prepričajte se, da tipkovnica ni zaklenjena 
(odstavek 8.1.3.3) in da ne poteka noben drug 
napredni postopek. 

 Pritisnite tipko  za 1 sekundo, simbol »EKO« 
ali »Samodejno« začne utripati. 

 Pritiskajte tipko  ali , dokler na zaslonu ne 
začne utripati »ObSt«. 

 Znova pritisnite tipko  za potrditev in zagon 
OJAČANEGA načina delovanja. 

Za izhod iz postopka: 

 Pritisnite tipko  za izhod iz tega postopka brez 
spremembe načina delovanja. 

8.1.3.3 Zaklepanje/odklepanje tipkovnice 

Za zaklepanje tipkovnice sledite naslednjemu postopku: 

 Prepričajte se, da ne poteka noben drug napredni 
postopek. 

 Tipki  in  pridržite 1 sekundo. »Zak« se 
prikaže na prikazovalniku za 1 sekundo. 

Če je tipkovnica zaklenjena, na prikazovalniku 
vmesnika ne bo mogoče izvesti nobenega dejanja. 

 

Ob pritisku katere koli tipke se »Zak« prikaže na 
prikazovalniku za 1 sekundo. 

 

Za odklepanje tipkovnice: 

 Tipki  in  pridržite 1 sekundo. »Odk« se 
prikaže na prikazovalniku za 1 sekundo. 

8.1.3.4 Nastavitev temperature v načinu 
delovanja EKO (SP1) 

 Prepričajte se, da tipkovnica ni zaklenjena 
(odstavek 8.1.3.3) in da ne poteka noben drug 
napredni postopek. 

 Pritisnite in spustite tipko : »SP1« se prikaže 
na prikazovalniku. 

 Pritisnite in spustite tipko : LED-lučka 

kompresorja začne utripati. 

 V 15 sekundah pritisnite tipko  ali , pri 
čemer je mogoče videti parametre r3, r4 in r5. 

 Pritisnite in spustite tipko  ali 15 sekund ne 
izvedite nobenega drugega dejanja: LED-lučka 

kompresorja se izklopi. 

 Pritisnite in spustite tipko . 

Za izhod iz postopka pred njegovim zaključkom: 

 15 sekund ne izvedite nobenega dejanja (vsakršne 
spremembe bodo shranjene). 

8.1.3.5 Nastavitev temperature v 
samodejnem načinu delovanja 
(SP2) 

 Prepričajte se, da tipkovnica ni zaklenjena 
(odstavek 8.1.3.3) in da ne poteka noben drug 
napredni postopek. 

 Pritisnite in spustite tipko : »SP1« se prikaže 
na prikazovalniku. 

 Pritiskajte tipko  ali , dokler se na 
prikazovalniku ne prikaže »SP2«. 

 Pritisnite in spustite tipko : LED-lučka 
kompresorja začne utripati. 

 V 15 sekundah pritisnite tipko  ali , pri 
čemer je mogoče videti tudi parametre r1, r2 in r5. 

 Pritisnite in spustite tipko  ali 15 sekund ne 
izvedite nobenega drugega dejanja: LED-lučka 

kompresorja ( ) se izklopi. 

 Pritisnite in spustite tipko . 

Za izhod iz postopka pred njegovim zaključkom: 



 

 
 

 15 sekund ne izvedite nobenega dejanja (vsakršne 
spremembe bodo shranjene). 

8.1.3.6 Nastavitve časovnih obdobij za 
vklop/izklop opreme 

 

OPOMBA 

Pred začetkom nastavitev časovnih obdobij 
nastavite datum in realni čas, kot je opisano v 
odstavku 8.1.3.14. 

 

Zagon postopka: 

 Prepričajte se, da tipkovnica ni blokirana in da ne 
poteka noben drug napredni postopek. 

 Pritisnite in spustite tipko : »SP1« se prikaže 
na prikazovalniku. 

 

Nastavitev prvega časovnega obdobja: 

 Pritisnite in spustite tipko  ali  v 15 
sekundah za izbiro možnosti »HOn1« (prvi čas 
vklopa) in/ali »HOf1« (prvi čas izklopa). Izberite 
»HOn2« in »HOF2« za čas drugega 
vklopa/izklopa. 

 Pritisnite in spustite tipko . 

 V 15 sekundah pritisnite in izpustite tipko  ali 

. 

 Pritisnite in spustite tipko  ali 15 sekund ne 
izvedite nobenega drugega dejanja. 

 

Za dodelitev obdobja določenemu dnevu tedna: 

 Po izvedbi prejšnjega postopka v 15 sekundah 

pritisnite tipko  ali  in jo izpustite, da 
izberete »Hd1« (čas vklopa za 1. dan, tj. 
ponedeljek) in/ali »Hd2–7« (čas vklopa za dneve 
od 2. do 7., tj. od torka do nedelje). 

 Pritisnite in spustite tipko . 

 Pritisnite in spustite tipko  ali  v 15 
sekundah za izbiro možnosti »1« (prvi čas 
vklopa/izklopa) ali »2« (drugi čas vklopa/izklopa). 

 Pritisnite in spustite tipko  ali 15 sekund ne 
izvedite nobenega drugega dejanja. 

 

Za izhod iz postopka pred njegovim zaključkom: 

 15 sekund ne izvedite nobenega dejanja (vsakršne 
spremembe bodo shranjene) ali pritisnite in 

izpustite tipko . 

 

 

Previdno ocenite čas vklopa pri delovanju s 
časovnikom, da preprečite okvare, ki bi jih povzročili 
uporabniki. 

 

8.1.3.7 Prikaz stanja delovanja 

 Prepričajte se, da tipkovnica ni zaklenjena 
(odstavek 8.1.3.3) in da ne poteka noben drug 
napredni postopek. 

 Pritisnite in spustite tipko : 
Samodejno/EKO/Obst/Anti se prikaže za 3 
sekunde, odvisno od trenutnega stanja delovanja.  

8.1.3.8 Utišanje alarmnega opozorila 

Za utišanje alarma sledite naslednjemu postopku: 

 Prepričajte se, da ne poteka noben drug napredni 
postopek. 

 Enkrat pritisnite katero koli tipko. 

 

OPOMBA 

Naslednja navodila so namenjena izključno 
strokovno usposobljenemu tehničnemu osebju. 

8.1.3.9 Zagonski pogoji različnih načinov 
delovanja 

Za vsak način delovanja morajo biti izpolnjeni natančno 
določeni pogoji za njihovo omogočitev: 

 SAMODEJNI način delovanja: 
Pogoj za omogočitev te funkcije je naslednji: 
spodnja sonda < SP2 – r0 (histereza). 

 EKO način delovanja: 
Pogoj za omogočitev te funkcije je naslednji: 
spodnja sonda < SP1 – r0 (histereza). 

 OJAČANI način delovanja: 
Pogoj za omogočitev te funkcije je naslednji: 
spodnja sonda < SP3 in zgornja sonda < SP3. Ko 
temperatura preseže SP3, se ojačani način 
delovanja prekine in znova se vzpostavi 
predhodno nastavljeni način delovanja.  

 

8.1.3.10 Prikazovalnik 

Če je oprema VKLOPLJENA, bo med običajnim 
delovanjem na prikazovalniku prikazana temperatura, 
nastavljena s parametrom P5: 

 Če je P5 = 0, bo na prikazovalniku prikazana 
temperatura zgornjega dela grelnika vode. 

 Če je P5 = 1, bo na prikazovalniku prikazana 
aktivna delovna nastavitvena točka. 

 Če je P5 = 2, bo na prikazovalniku prikazana 
temperatura spodnjega dela grelnika vode. 

 Če je P5 = 3, bo na prikazovalniku prikazana 
temperatura uparjalnika. 

 Če je oprema v »stanju pripravljenosti«, bo 
prikazovalnik izklopljen. 

 
 

8.1.3.11 Alarmi 

 

OPOMBA 

V primeru alarma »UtL« (napaka ventilatorja) 
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oprema poleg prikaza na prikazovalniku odda 
zvočni signal, ki ga je mogoče izklopiti s 
pritiskom katere koli tipke na upravljalni plošči. 
Alarm ni nikoli preklican, razen če opremo 
izklopite ali jo preklopite v stanje pripravljenosti. 

Način delovanja toplotne črpalke se samodejno 
omogoči in električni upor se aktivira z namenom 
zagotovitve neprekinjenosti dobave tople vode.  

 

 

UPOŠTEVAJTE NASLEDNJE! 

V primeru alarma »UtL« je treba pridobiti 
tehnično pomoč. 

 

AL Alarm za najnižjo temperaturo 

Rešitev:  

- preverite temperaturo, povezano z alarmom; 

- parametri;  

- na prikazovalniku: A0, A1, A2 in A11. 

Glavne posledice:  

- oprema bo še naprej delovala normalno. 

AH Alarm za najvišjo temperaturo 

Rešitve:  

- preverite temperaturo, povezano z alarmom; 

- prikazani parametri: A3, A4, A5 in A11. 

Glavne posledice:  

- oprema bo še naprej delovala normalno. 

ID Alarm digitalnega vhoda 

Rešitve:  

- preverite vzroke, ki so sprožili vhod (morebiten 
kratki stik signalnih kablov);  

- oglejte si parametre: i0, i1 in i2. 

Glavne posledice:  

- kompresor se bo izklopil; 

- odmrzovanje se ne bo aktiviralo. 

iSd Alarm za blokirano opremo 

Rešitve:  

- preverite vzroke, ki so sprožili digitalni vhod;  

- oglejte si parametre: i0, i1, i8 in i9; 

- izklopite opremo in jo znova vklopite ali jo 
odklopite od napajalnega omrežja.  

Glavne posledice:  

- kompresor se bo izklopil; 

- odmrzovanje se ne bo nikoli aktiviralo. 

FiL Alarm preverjanja prezračevalnega filtra 

Rešitve: 

- preverite zamazanost filtra (za izklop 
alarmnega sporočila pritisnite katero koli tipko 
na prikazovalniku). 

UtL Možna napaka v delovanju ventilatorja 

Rešitve:  

- oglejte si parametra SP10 in C14; 

- preverite stanje ventilatorja. 

Glavne posledice:  

- kompresor in ventilator sta izklopljena; 

- ogrevanje vode poteka samo prek električnega 
upora. 

 

 

Ko je vzrok alarma odpravljen, se znova 
vzpostavi običajno delovanje opreme. 

 

8.1.3.12 Sporočila o napakah 

Pr1 Napaka v delovanju sonde v zgornjem delu 
grelnika vode  

Rešitve:  

- preverite, da je vrsta sonde skladna z 
nastavitvami parametra P0; 

- prepričajte se, da je sonda brezhibna; 

- preverite priključitev sonde na opremo; 

- preverite temperaturo zgornjega dela grelnika 
vode. 

Glavne posledice:  

- oprema preneha delovati. 

Pr2 Napaka v delovanju sonde v spodnjem delu 
grelnika vode 

Rešitve: 

- enako kot pri prejšnjem primeru, vendar za 
sondo v spodnjem delu grelnika vode. 

Glavne posledice: 

- oprema preneha delovati. 

Pr3 Napaka v delovanju sonde uparjalnika 

Rešitve: 

- enako kot pri prejšnjem primeru, vendar za 
sondo uparjalnika; 

- oprema preneha delovati. 

 

 

Ko je vzrok alarma odpravljen, se znova 
vzpostavi običajno delovanje opreme. 

8.1.3.13 Odmrzovanje 

Odmrzovanje je mogoče omogočiti na naslednji način: 

 samodejno, ko je temperatura uparjalnika pod 
temperaturo parametra d17 (samo, če ima P4 
vrednost, ki ni 0). 

Med dvema postopkoma odmrzovanja mora biti 
kompresor vedno vklopljen vsaj tako dolgo, kot navaja 
parameter d18. V nasprotnem primeru bo zahteva po 
vklopu postopka odmrzovanja zavrnjena. 



 

 
 

Če je P4 = 1, d2 predstavlja temperaturo uparjalnika, 
nad katero se postopek odmrzovanja prekine. V 
nasprotnem primeru pa pri vrednosti P4 = 0 ali P4 = 2 
parameter d2 ni upoštevan. 

Če je med postopkom odmrzovanja vrednost 
uparjalnika ali sonde nad mejno vrednostjo, nastavljeno 
v parametrih d2 in P4 = 1, bo zahteva po vklopu 
postopka odmrzovanja zavrnjena. 

 

Postopek odmrzovanja obsega tri faze: 

 Faza odmrzovanja:  

- parameter d3 določa najdaljše trajanje faze. 

 Faza proizvodnje: 

- kompresor deluje, če je d1 = 1, sicer se bo 
izklopi; 

- rele za odmrzovanje deluje, če je d1 = 0 ali d1 = 
1, sicer se bo izklopil; 

- ventilatorji se vklopijo, če je d1 = 2, sicer se 
izklopijo. 

 Faza odtekanja: parameter d7 določa trajanje faze. 
Faza proizvodnje: 

- kompresor je izklopljen; 

- rele za odmrzovanje deluje, če je d1 = 0 ali d1 
= 1, sicer se bo izklopil; 

- ventilatorji so izklopljeni. 

 Faza sušenja: 
-    parameter d16 določa trajanje faze.  

 Faza proizvodnje: 

- kompresor deluje skladno s parametrom d8; 

- rele za odmrzovanje deluje, če je d1 = 0 ali d1 
= 1, sicer se bo izklopil; 

- ventilatorji so izklopljeni. 

 

 

Če potekata funkciji za preprečevanje pojava 
legionele in ojačanega delovanja, se postopek 
odmrzovanja ne bo sprožil. 

 

8.1.3.14 Nastavitve datuma in realnega časa 

 Prepričajte se, da tipkovnica ni zaklenjena 
(odstavek 8.1.3.3) in da ne poteka noben drug 
napredni postopek. 

 Pritisnite in spustite tipko : na prikazovalniku 
se prikaže prva razpoložljiva koda. 

 Pritisnite in izpustite tipko  ali , dokler se 
ne prikaže »rtc«. 

Dan je prikazan kot vrednost 1–7 (1 ustreza 
ponedeljku).  

Sprememba dneva v tednu: 

 Pritisnite in spustite tipko : na prikazovalniku 
se prikaže »dd«, ki mu sledita dve številki, ki 
predstavljata dan. 

 V 15 sekundah pritisnite in izpustite tipko  ali 
. 

Sprememba časa: 

 Pritisnite in spustite tipko  med spreminjanjem 
dneva v mesecu: na prikazovalniku se prikaže 
»hh«, ki mu sledita dve številki, ki preds tavljata 
čas (čas je prikazan v 24-urnem formatu). 

 V 15 sekundah pritisnite in izpustite tipko  ali 

. 

 

Sprememba minut: 

 Pritisnite in spustite tipko  med spreminjanjem 
časa: na prikazovalniku se prikaže »nn«, ki mu 
sledita dve številki, ki predstavljata minute. 

 V 15 sekundah pritisnite in izpustite tipko  ali 

. 

 Pritisnite in spustite tipko  ali 15 sekund ne 
izvedite nobenega dejanja. 

Za izhod iz postopka: 

 Pritisnite in spustite tipko , dokler se na 
prikazovalniku ne prikaže temperatura, nastavljena 
s parametrom P5, ali 60 sekund ne izvedite 
nobenega dejanja. 

Alternativno: 

 Pritisnite in spustite tipko . 

 

 

Za nastavitev dejanj znotraj časovnih obdobij je 
treba vnaprej izvesti nastavitve, ki se nanašajo 
na dan in realni čas. 

 

8.1.3.15 Nastavitve parametrov 
konfiguracije 

Za izvedbo postopka: 

 Prepričajte se, da tipkovnica ni zaklenjena 
(odstavek 8.1.3.3) in da ne poteka noben drug 
napredni postopek. 

 Tipki  in  pridržite 4 sekunde: na 
prikazovalniku se prikaže »GE« (geslo). 

 Pritisnite in spustite tipko . 

 V 15 sekundah pritisnite in izpustite tipko  ali 

, da se na prikazovalniku prikaže »-19«. 

 Pritisnite in spustite tipko  ali 15 sekund ne 
izvedite nobenega drugega dejanja. 

 Tipki  in  pridržite 4 sekunde: na 
prikazovalniku se prikaže prvi parameter »SP1«. 

Izbira parametra: 

 pritisnite in izpustite tipko  ali . 

 

Sprememba parametra: 

 pritisnite in spustite tipko . 
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 Pritisnite tipko  ali  za zvišanje ali znižanje 
vrednosti parametra (v 15 sekundah). 

 Pritisnite in spustite tipko  ali 15 sekund ne 
izvedite nobenega dejanja. 

 

Za izhod iz postopka: 

 4 sekunde pridržite tipki  in  ali 60 sekund 
ne izvedite nobenega dejanja (vsakršne 
spremembe bodo shranjene). 

 

 

Izklopite opremo in jo znova vklopite, da uvedete 
spremembe parametrov.  

 

8.1.3.16 Obnovitev privzetih tovarniških 
nastavitev 

Za izvedbo postopka: 

 Prepričajte se, da tipkovnica ni zaklenjena 
(odstavek 8.1.3.3) in da ne poteka noben drug 
napredni postopek. 

 Tipki  in  pridržite 4 sekunde: na 
prikazovalniku se prikaže »GE« (geslo). 

 Pritisnite in spustite tipko . 

 V 15 sekundah pritisnite in izpustite tipko  ali 
, da nastavite vrednost »149«. 

 Pritisnite in spustite tipko  ali 15 sekund ne 
izvedite nobenega dejanja. 

 Tipki  in  pridržite 4 sekunde: na 
prikazovalniku se prikaže »dEF«. 

 Pritisnite in spustite tipko . 

 V 15 sekundah pritisnite in izpustite tipko  ali 

, da nastavite vrednost »1«. 

 Pritisnite in spustite tipko  ali 15 sekund ne 
izvedite nobenega drugega dejanja: na 
prikazovalniku bo 4 sekunde utripal napis »dEF«, 
nato pa bo oprema prekinila postopek. 

 Odklopite opremo od napajalnega omrežja. 

Za izhod iz postopka pred njegovim zaključkom: 

 4 sekunde pridržite tipki  in  med 
postopkom (ali preden nastavite vrednost »1«: 
ponastavitev na privzete tovarniške nastavitve se 
ne bo izvedla). 

8.1.3.17 SKUPNE OBRATOVALNE URE 
KOMPRESORJA 

8.1.3.17.1 Splošne informacije 

Oprema lahko zabeleži do 9999 obratovalnih ur 
kompresorja, ob prekoračitvi te vrednosti pa začne 
prikaz »9999« utripati. 

8.1.3.17.2 Prikaz obratovalnih ur kompresorja 

 Prepričajte se, da tipkovnica ni zaklenjena 
(odstavek 8.1.3.3) in da ne poteka noben drug 
napredni postopek. 

 Pritisnite in spustite tipko : na prikazovalniku 
se prikaže »Pb1«. 

 Pritisnite in izpustite tipko  ali , da izberete 
možnost »CH«. 

 Pritisnite in spustite tipko . 

Za izhod iz postopka: 

 Pritisnite in spustite tipko  ali 60 sekund ne 
izvedite nobenega drugega dejanja. 

Alternativno: 

 Pritisnite in spustite tipko . 

 

8.2 Specifični postopki 
Izdelek je opremljen s sistemom za nadzor hitrosti 
ventilatorja, ki zviša njegovo hitrost, ko temperatura 
okolice pade pod –1 °C, pri višjih temperaturah pa 
ventilator deluje pri nižji hitrosti, da zmanjša hrupnost 
opreme. 

Oprema je poleg tega opremljena s sistemom za 
preverjanje razmer okolice, pri čemer nadzira 
temperaturo vstopnega zraka. Spodaj opisana funkcija 
je potrebna, da toplotna črpalka ne bi delovala zunaj 
svojih specifikacij, kar lahko povzroči napake 
kompresorja in posledično njegovo okvaro. 

Ob vsakem zagonu se ventilator zažene za čas, 
nastavljen v parametru C12, ki ustreza 1 minuti. Po tem 
času sistem izmeri temperaturo vstopnega zraka. Če je 
temperatura enaka parametru SP9 (–7 °C) ali nižja od 
njega, pogoji za vklop toplotne črpalke niso izpolnjeni, 
zaradi česar se aktivira električni upor. Proces 
segrevanja se nadaljuje s pomočjo električnega upora 
do nastavitvene točke, uvedene v trenutnem aktivnem 
ciklu. 

Sistem v rednih intervalih (vsakih 120 minut) preveri 
razmere okolice in aktivira način toplotne črpalke samo, 
ko so razmere ugodne za njeno delovanje. 



 

 
 

8.2.1 Seznam parametrov opreme 

Opis parametra Koda Enota Najn. Najv. Privzeto Opombe 

Geslo (osenčeno) PA    0 
Funkcija je namenjena 
strokovno usposobljenemu 

tehničnemu osebju. 

Nastavitev varčnega cikla VROČE H2O SP1 °C/°F r3 r4 55,0  

Nastavitev samodejnega cikla VROČE H2O SP2 °C/°F r1 r2 55,0  

Nastavitev HLADNE H2O SP3 °C/°F 10,0 r2 45,0  

Nastavitev H2O za zaustavitev toplotne 
črpalke 

SP5 °C/°F r1 70,0 62,0  

Nastavitev H2O za omogočitev 
fotonapetostne podpore 

SP6 °C/°F 40,0 100,0 62,0  

Nastavitev PREPREČEVANJA 
ZAMRZOVANJA H2O 

SP7 °C/°F 0 40 10  

Nastavitvena točka solarnega ogrevalnega 
cikla 

SP8 °C/°F 0 100,0 40  

Nastavitev spodnje temperature uparjalnika SP9 °C/°F -25,0 25,0 -7,0  

Nastavitev v primeru napake uparjalnika SP10 °C/°F -50,0 25,0 -25,0  

Umerjanje zgornje sonde CA1 °C/°F -25,0 25,0 2,0  

Umerjanje spodnje sonde CA2 °C/°F -25,0 25,0 0,0  

Umerjanje sonde uparjalnika CA3 °C/°F -25,0 25,0 0,0  
 

Vrsta sonde P0 ---- 0 1 1 

0 = PTC 

1 = NTC 

2 = PT1000 

Decimalno mesto P1 ---- 0 1 1 
1 = decimalno mesto 
prikazovalnika glede na 
temperaturo 

Merska enota P2 ---- 0 1 0 
0 = °C 

1 = °F 

Funkcija, povezana s sondo uparjalnika P4 ---- 0 2 2 

0 = onemogočeno 

1 = zagon in zaustavitev 
odmrzovanja 

2 = zagon odmrzovanja 

Lokalni podatki prikaza P5 ---- 0 3 0 

0 = zgornja sonda 

1 = obratovalna 
nastavitvena točka 

2 = spodnja sonda 

3 = sonda uparjalnika 

Oddaljeni podatki prikaza P6 ---- 0 3 0 

0 = zgornja sonda 

1 = obratovalna 
nastavitvena točka 

2 = spodnja sonda 

3 = sonda uparjalnika 

Čas osveževanja podatkov prikaza v 
desetinki sekunde 

P8 1/10 s 0 250 5  

 

Nastavljena delovna histereza r0 °C/°F 0,1 30,0 7,0  

Najnižja nastavitvena točka samodejnega 
cikla  

r1 °C/°F 10,0 r2 40,0  
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Opis parametra Koda Enota Najn. Najv. Privzeto Opombe 

Najvišja nastavitvena točka samodejnega 
cikla  

r2 °C/°F r1 100,0 70,0  

Najnižja nastavitvena točka varčnega cikla  r3 °C/°F 10,0 r4 40,0  

Najvišja nastavitvena točka varčnega cikla  r4 °C/°F r3 100,0 56,0  

Nastavljeni delovni blok spremembe r5 ---- 0 1 0 

1 = nastavitvene točke ni 
mogoče spremeniti, 
mogoče si jo je samo 
ogledati 

 

Zakasnitev zagona opreme C0 min 0 240 5 

Zaščita kompresorja  
Zakasnitev od zadnjega VKLOPA C1 min 0 240 5 

Zakasnitev od zadnjega IZKLOPA C2 min 0 240 5 

Najkrajši čas VKLOPA C3 s 0 240 0 

Število obratovalnih ur kompresorja, 
potrebno za vzdrževanje  

C10 h 0 9999 1000 0 = funkcija izključena 

Zakasnitev odvzema vzorca za merjenje 
temperature zraka za hladni preizkus 
uparjalnika  

C11 min 0 999 120  

Najkrajša zakasnitev med zagonom 
ventilatorja in vklopom kompresorja za 
preverjanje temperature vstopnega zraka  

C12 min 0 240 1  

Potek časa solarnega ogrevalnega cikla C13 min 0 240 20  

Zakasnitev za preverjanje poškodb 
ventilatorja 

C14 min –1 240 20 
–1 = onemogočena 
funkcija 

 

Vrsta odmrzovanja d1 ---- 0 2 1 

0 = z grelnim elementom 

1 = z vročim plinom  

2 = z zaustavljenim 
kompresorjem 

Temperatura uparjalnika za zaključitev 
postopka odmrzovanja (samo, če je P4 = 1) 

d2 °C/°F –50,0 50,0 3,0  

Najdaljše trajanje postopka odmrzovanja d3 min 0 99 8  

Prag sprožitve samodejnega odmrzovanja 
(temperatura uparjalnika) 

d17 °C/°F –50,0 50,0 –2,0  

Najkrajši čas zagona kompresorja za zagon 
postopka odmrzovanja 

d18 min 0 240 60  

 

Alarm najnižje ravni sonde (samo opozorilo 
AL1) 

A0 ---- 0 2 0 

0 = zgornja sonda 

1 = spodnja sonda 

2 = sonda uparjalnika 

Najnižja nastavitev alarma (samo opozorilo 
AL1) 

A1 °C/°F 0,0 50,0 10,0  

Vrsta zakasnitve alarma najnižje ravni (samo 
opozorilo AL1) 

A2 ---- 0 1 0 
0 = onemogočeno 

1 = absolutno 

Alarm najvišje ravni sonde (samo opozorilo 
AH) 

A3 ---- 0 2 0 

0 = zgornja sonda 

1 = spodnja sonda 

2 = sonda uparjalnika 

Najvišja nastavitev alarma (samo opozorilo 
AH) 

A4 °C/°F 0,0 199,0 90,0  



 

 
 

Opis parametra Koda Enota Najn. Najv. Privzeto Opombe 

Vrsta zakasnitve alarma najvišje ravni (samo 
opozorilo AH) 

A5 ---- 0 1 0 
0 = onemogočeno 

1 = absolutno 

Zakasnitev alarma AL1 najnižje ravni zaradi 
zagona opreme (samo opozorilo) 

A6 min 0 240 120  

Zakasnitev alarmov za temperaturo AL1 in 
AH (samo opozorilo) 

A7 min 0 240 15  

Histereza alarma A11 min 0,1 30,0 2,0  
 

Interval zagona grelnega elementa 
(preprečevanje legionele) 

H0 dnevi 0 99 30  

Nastavitev funkcije preprečevanje legionele  H1 °C/°F 10,0 199,0 60,0  

Trajanje funkcije preprečevanje legionele  H3 min 0 240 2  
 

Omogočitev vhodnih podatkov solarnega 
ogrevanja  
(digitalni 1) 

i0 ---- 0 2 2 

0 = vhod onemogočen 

1 = tlačni vhod  

2 = digitalni vhod 1  

Vrsta kontakta za vhodne podatke solarnega 
ogrevanja 

i1 ---- 0 1 0 

0 = aktivno, če je kontakt 
sklenjen 

1 = aktivno, če je kontakt 
razklenjen 

Zaščita kompresorja pred visokim/nizkim 
tlakom 

i2 min 0 120 0  

Omogočitev fotonapetostnega vhoda 
(digitalni 2) 

i3 ---- 0 1 1 
0 = vhod onemogočen 

1 = vhod omogočen 

Vrsta kontakta fotonapetostnega vhoda 
(digitalni 2) 

i4 ---- 0 1 0 

0 = aktivno, če je kontakt 
sklenjen 

1 = aktivno, če je kontakt 
razklenjen 

Število alarmov digitalnega vhoda na blok 
opreme 

i8 ---- 0 15 0  

Čas ponastavitve števca alarma digitalnega 
vhoda 

i9 min 1 999 240  

 

Omogočitev brenčala u9 ---- 0 1 1 
0 = brenčalo onemogočeno 

1 = brenčalo omogočeno 

 

Čas vklopa v ponedeljek Hd1 ---- 1 2 1 
1 = HOn1-HOF1 

2 = HOn2-HOF2 

Čas vklopa v torek Hd2 ---- 1 2 1 
1 = HOn1-HOF1 

2 = HOn2-HOF2 

Čas vklopa v sredo Hd3 ---- 1 2 1 
1 = HOn1-HOF1 

2 = HOn2-HOF2 

Čas vklopa v četrtek Hd4 ---- 1 2 1 
1 = HOn1-HOF1 

2 = HOn2-HOF2 

Čas vklopa v petek Hd5 ---- 1 2 1 
1 = HOn1-HOF1 

2 = HOn2-HOF2 

Čas vklopa v soboto Hd6 ---- 1 2 2 
1 = HOn1-HOF1 

2 = HOn2-HOF2 

Čas vklopa v nedeljo Hd7 ---- 1 2 2 
1 = HOn1-HOF1 

2 = HOn2-HOF2 
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Opis parametra Koda Enota Najn. Najv. Privzeto Opombe 

Čas za prvo obdobje vklopa HOn1 ---- 00.00 23.59 --:-- --:-- = funkcija izključena 

Čas za prvo obdobje izklopa HOF1 ---- 00.00 23.59 --:-- --:-- = funkcija izključena 

Čas glede na obdobje vklopa  HOn2 ---- 00.00 23.59 --:-- --:-- = funkcija izključena 

Čas glede na obdobje izklopa HOF2 ---- 00.00 23.59 --:-- --:-- = funkcija izključena 
 

Naslov opreme LA ---- 1 247 247  

Baudna hitrost Lb ---- 0 3 2 

0 = 2400 

1 = 4800 

2 = 9600 

3 = 19.200 

Parnost LP ---- 0 2 2 

0 = BREZ 

1 = SODO 

2 = LIHO 
 

REZERVIRANO E9 ---- 0 2 0  



 

 
 

9 Vzdrževanje in čiščenje 

 

OPOZORILO!  

Vsa popravila opreme mora izvesti usposobljeno 
osebje. Neustrezno izvedena popravila lahko 
resno ogrozijo uporabnika. Če vaša oprema 
potrebuje popravilo, se obrnite na našo službo za 
tehnično pomoč. 

 

 

OPOZORILO!  

Pred vsakršnim vzdrževanjem se prepričajte, da 
oprema ni priključena na napajanje in da 
pomotoma ni mogoče vzpostaviti napajanja. V ta 
namen odklopite opremo od napajalnega omrežja 
pred vsakršnim vzdrževanjem ali čiščenjem. 

9.1 Ponastavitev varnostne 
opreme 

Naprava je opremljena z varnostnim termostatom. Pri 
ročni ponastavitvi se varnostna oprema sproži v primeru 
pregrevanja. 

Za ponastavitev zaščite sledite naslednjemu postopku: 

 Odklopite napravo od napajalnega omrežja. 

 Odstranite vse zračne kanale (oglejte si odstavek 
6.2). 

 Odstranite zgornji pokrov tako, da odvijete 
ustrezne varovalne vijake (slika 18). 

 Ročno z vrha ponastavite sproženi varnostni 
termostat (slika 19). V primeru sprožitve osrednji 
zatič termostata sega iz termostata približno 4  mm. 

 Znova namestite predhodno odstranjeni zgornji 
pokrov. 

 
Slika 18 – Odstranitev zgornjega pokrova 

 

 
Slika 19 – Ponastavitev varnostnega termostata 

 

 

OPOZORILO!  

Sprožitev varnostnega termostata lahko povzroči 
napaka, povezana s krmilno ploščo, ali 
pomanjkanje vode v rezervoarju. 

 

 

OPOZORILO!  

Izvedba popravil na delih, ki so namenjeni 
varnosti, lahko ogrozi delovanje opreme. 
Okvarjene elemente vedo nadomestite z 
originalnimi nadomestnimi deli. 

 

 

OPOMBA 

Posredovanje termostata onemogoči delovanje 
električnih grelnih elementov, pri čemer pa 
sistem toplotne črpalke še vedno deluje znotra j 
dovoljenih obratovalnih mejnih vrednosti. 

 

 
   

 

Klik 
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9.2 Četrtletni pregledi 

 Vizualni pregled splošnega stanja opreme in 
preverjanje, da niso prisotna puščanja. 

 Pregled prezračevalnega filtra (oglejte si odstavek 
9.4). 

9.3 Letni pregledi 

 Pregled trdnosti namestitve vijakov, matic, 
prirobnic in priključkov za dovajanje vode, ki so se 
lahko razrahljali zaradi tresljajev. 

 Preverjanje celovitosti magnezijevih anod (oglejte 
si odstavek 9.5). 

9.4 Čiščenje prezračevalnega 
filtra  

V zgornjem delu opreme je nameščen prezračevalni 
filter. Zahteva redno čiščenje za ohranjanje popolne 
učinkovitosti sistema.  

Vsakih 1000 obratovalnih ur se na prikazovalniku 
opreme prikaže alarm »FiL«, ki navaja, da je treba 
preveriti čistost filtra.  

Za odstranitev filtra ga z dvema prstoma primite za 
namenski stranski odprtini in ga izvlecite (slika 20). 

Filter je mogoče očistiti s spiranjem, pod vodnim 
curkom ali potrkavanjem. Ker je filter izdelan iz 
nerjavnega jekla, ne zahteva rednega menjavanja. 

 

 
 

Slika 20 – Detajli prezračevalnega filtra 

 

 

OPOMBA 

Zamašitev filtra zmanjšuje učinkovitost toplotne 
črpalke, zaradi česar je prezračevanje 
nezadostno ali pa ga celo sploh ni. 

 

9.5 Magnezijeve anode 
Magnezijeva (Mg) anoda, imenovana tudi »žrtvena« 
anoda, preprečuje uhajave tokove, ki nastajajo znotraj 
grelnika vode in lahko na površini naprave povzročijo 
korozijo. 

Magnezij je kovina z nižjim elektrokemičnim 
potencialom v primerjavi z materialom, s katerim je 
obložena notranjost grelnika vode, zato najprej privabi 
negativni naboj, ki nastaja med segrevanjem vode in 
povzroča korozijo. Torej se anoda »žrtvuje«, tako da 
korodira in s tem prepreči korozijo rezervoarja. Grelnik 
vode je opremljen z dvema anodama, pri čemer je ena 
nameščena v spodnjem delu in druga v zgornjem delu 
rezervoarja (območje, ki je najbolj nagnjeno h koroziji).  

Celovitost magnezijevih anod je treba preverjati vsaj 
vsaki dve leti (še bolje pa enkrat letno). Postopek mora 
izvesti usposobljeno osebje. 

Pred pregledom storite naslednje: 

 Zaprite dovod hladne vode. 

 Iz grelnika vode izpustite vodo (oglejte si odstavek 
9.6). 

 Odvijte zgornjo anodo in preverite korozijo. Če je 
korozija prisotna na več kot 30 % površine anode, 
jo je treba zamenjati. 

 Postopek ponovite še pri spodnji anodi. 

 Anode so opremljene z ustreznimi tesnili za 
preprečitev puščanja vode. Za navoje je 
priporočljivo uporabiti anaerobno tesnilno maso, 
primerno za uporabo na sanitarni in ogrevalni 
opremi. Tesnila je treba zamenjati med pregledi in 
zamenjavo anod. 

9.6 Praznjenje grelnika vode 
Priporočljivo je, da iz grelnika vode izpustite vodo, če 
grelnika določen čas ne boste uporabljali, zlasti pri 
nizkih temperaturah. 

Za to opremo je dovolj, da odklopite priključek za 
dovajanje vode (oglejte si odstavek 6.4). 

Alternativno je med namestitvijo sistema priporočljivo 
namestiti izpustni ventil s priključkom za cev. 

 

 

OPOMBA 

Pomembno je, da sistem izpraznite pri nizkih 
temperaturah, da voda v njem ne bi zamrznila.  

 

  

Prezračevalni 
filter 

 

Stranska  

reža 

 



 

 
 

10 Ugotavljanje in 
odpravljanje težav 

Pri težavah z učinkovitostjo opreme brez prisotnosti 
drugih alarmov ali napak, opisanih v zadevnih razdelkih, 
je priporočljivo preveriti, ali je mogoče težavo preprosto 
rešiti s pomočjo možnih rešitev, opredeljenih v spodnji 
preglednici, preden poiščete tehnično pomoč. 

 

Težava Možni vzroki 

Toplotna črpalka ne deluje. Ni električne energije. 

Vtič ni pravilno vstavljen v 
vtičnico. 

Kompresor in/ali ventilator 
ne deluje. 

Nastavljeno varnostno 
obdobje se ni zaključilo. 

Nastavljena temperatura je 
bila dosežena. 

Toplotna črpalka se 
večkrat vklopi in izklopi.  

Neustrezno programirani 
parametri/nastavitvena 
točka in/ali vrednos ti 
histereze. 

Toplotna črpalka je ves čas 
vklopljena in se ne izklopi. 

Neustrezno programirani 
parametri/nastavitvena 
točka in/ali vrednosti 
histereze. 

Električni grelni element se 
ne vklopi.  

Vaše posredovanje ni 
potrebno. 

 

 

OPOZORILO!  

Če upravljavcu ne uspe rešiti težave, izklopite 
opremo in poiščite tehnično pomoč, pri čemer 
opredelite svoj model izdelka. 

11 Odstranjevanje 

Ob koncu življenjske dobe izdelka je treba toplotne 
črpalke odstraniti skladno z veljavno zakonodajo. 

 

 

OPOZORILO!  

Oprema vsebuje fluoriran toplogredni plin, ki ga 
zajema Kjotski protokol. Vzdrževalna dela in 
odstranjevanje naj izvaja samo usposobljeno 
osebje. 

UPORABNIŠKE INFORMACIJE 

Skladno z Direktivo 2011/65/EU in 
Direktivo 2012/19/EU, ki urejata 
zmanjšanje uporabe nevarnih snovi 
v električni in elektronski opremi ter 
odstranjevanje odpadkov. 

Simbol prečrtanega smetnjaka, naveden na opremi ali 
njeni embalaži, navaja, da je treba opremo na koncu 
njene življenjske dobe zavreči ločeno od drugih 
odpadkov. 

Na koncu življenjske dobe naprave mora uporabnik 
izdelek predati ustreznemu zbirnemu centru za 
električno in elektronsko opremo ali pa ga vrniti trgovcu 
ob nakupu druge enakovredne naprave, pri čemer 
lahko ob nakupi ene naprave vrne en izdelek. 

Ustrezno ločevanje odpadkov z naknadnim 
posredovanjem opreme v reciklažo, predelavi in/ali 
okolju prijazno odstranjevanje pripomore k 
preprečevanju neugodnih vplivov na okolje in zdravje. 
Poleg tega pospešuje tudi ponovno uporabo in/ali 
reciklažo materialov, iz katerih je oprema izdelana. 

Ob nezakonitem odstranjevanju naprave je lahko zoper 
uporabnika izrečena upravna kazen skladno z veljavno 
zakonodajo. 

Glavni materiali, uporabljeni pri proizvodnji opreme, so 
naslednji: 

 jeklo 

 magnezij 

 plastika 

 baker 

 aluminij 

 poliuretan 
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12 Tehnični podatki izdelka 

 

  

Opisi 
Eno-

ta 
EKHH2E200AAV3 EKHH2E260AAV3 EKHH2E260PAAV3 

 

Nazivne vrednosti  L XL 

Razred učinkovitosti segrevanja 
vode v povprečnih vremenskih 
razmerah 

 A+ 

Učinkovitosti segrevanja vode v 
povprečnih vremenskih razmerah v 
% 

% 123 127 127 

Letna poraba električne energije v 
kWh v povprečnih vremenskih 
razmerah 

kWh 835 1323 1323 

Nastavitev temperature termostata 
za grelnik vode 

°C 55 

Raven zvočne moči Lwa v dB v 
zaprtih prostorih 

dB 53 

Grelnik vode lahko deluje samo v 
času manjše porabe 

 NE 

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih 
je treba sprejeti, ko je grelnik vode 
sestavljen, nameščen ali vzdrževan 

 Oglejte si priročnik. 

Učinkovitosti segrevanja vode v 
hladnejših vremenskih razmerah v 
% 

% 94 92 92 

Učinkovitosti segrevanja vode v 
toplejših vremenskih razmerah v % 

% 135 129 129 

Letna poraba električne energije v 
kWh v hladnejših vremenskih 
razmerah 

kWh 1091 1826 1826 

Letna poraba električne energije v 
kWh v toplejših vremenskih 
razmerah 

kWh 756 1296 1296 

Raven zvočne moči Lwa v dB na 
prostem 

dB 53 
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