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1. ОБЩИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ:
• Това ръководство е съставна част от изделието. Пазете го грижливо заедно с 

уреда и го предайте на следващия потребител/собственик в случай на смяна 
на собствеността.

• Тези указания могат да бъдат получени и от отдела за обслужване на клиенти 
на производителя и неговия уебсайт.

• Прочетете внимателно инструкциите и предупрежденията в това ръководство, те 
съдържат важна информация за безопасното инсталиране, употреба и поддръжка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не използвайте уреда за други цели, освен за тези, за които е предназначен. Производителят не 
носи отговорност за повреди, възникнали в резултат от неподходяща или неправилна употреба 
или неспазване на инструкциите, дадени в това ръководство.

Този уред не е предвиден за използване от лица (включително деца) с намалени физически, 
сетивни или умствени възможности или лица без опит и знания, освен ако те не са били 
предварително инструктирани или не са били под надзор, докато използват уреда, от лице, 
отговарящо за тяхната безопасност.

Децата трябва да са под наблюдение, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и такива с намалени 
физически, сетивни или умствени възможности или лица без опит и знания, когато са 
под подходящ надзор или ако са били инструктирани за безопасна употреба на уреда 
и свързаните с това рискове са им изяснени.

Не се позволява деца да играят с уреда.

Загрятата над 50°C вода може да предизвика внезапни сериозни изгаряния, ако се доставя 
директно до крановете. Деца, хора с увреждания и на голяма възраст са особено рискови. 
Препоръчително е да инсталирате термостатичен смесителен вентил на линията за 
подаване на вода.

Този уред не трябва да бъде почистван или поддържан от деца без надзор.

Не докосвайте уреда, когато сте боси или части от тялото ви са мокри.

Не оставяйте запалими материали в контакт със или близо до уреда.

Уредът трябва да бъде изпразнен, ако не работи и е на място, на което температурите могат 
да паднат под нулата. Източете, както е описано в съответната глава.

ВНИМАНИЕ ПРИ ИНСТАЛИРАНЕ

Този уред трябва да бъде инсталиран и пускан в експлоатация от квалифициран техник 
в съответствие с местното законодателство и санитарно-техническите норми. Всички 
захранващи вериги трябва да бъдат изключени, преди да отворите клемния блок.
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Неправилното инсталиране може да доведе до материални повреди и наранявания на хора 
и животни; производителят не носи отговорност за последствията.

Това изделие е тежко, третирайте го с грижа и го инсталирайте в помещение, в което няма 
опасност от измръзване.

Уверете се, че преградата може да понесе теглото на напълнения с вода уред.

Разрушаването на уреда поради свръхналягане вследствие на блокирането на предпазното 
устройство води до невалидност на гаранцията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

Когато инсталирате това изделие в баня, не използвайте "забраненото пространство" 
и спазвайте поне "защитеното пространство", посочено по-долу:

Забранено пространство Защитено пространство

Това изделие трябва да бъде разположено на достъпно място.

Нагревателят за вода трябва да бъде закрепен към земята с помощта на фиксиращата скоба, 
осигурена за тази цел, и се счита, че лепилата не са надеждно средство за закрепване.

Това изделие е проектирано, за да бъде използвано на максимална надморска височина от 2000 m.

Вижте описанието и илюстрациите в параграфи 6.1, 6.2 и 6.4.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ ВРЪЗКИ

Едновременното действие на огнище с отворена камера (например открита камина) и 
термопомпата създава опасно отрицателно налягане в помещението. Отрицателното налягане 
може да доведе до връщане на изпусканите газове в помещението. Не използвайте термопомпата 
заедно с огнище с отворена камера. 
Използвайте само огнища с уплътнени камери (одобрени) с отделно подаване на въздух за горене. 
Уплътнете вратите на котелните помещения така, че да нямате приток на въздух за горене, който 
да е общ с този към жилищните зони.

Трябва да бъде поставена подходяща предпазна решетка на входните и изходни връзки за 
въздух, за да се избегне попадането на чужди тела в оборудването.

Вижте описанието и илюстрациите във "Вентилационни връзки." параграф 6.3.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ХИДРАВЛИЧНИТЕ ВРЪЗКИ

Задължително е да навиете на входната тръба за вода на уреда подходящо устройство против 
свръхналягане (не е доставено). В държави, които приемат EN 1487, входната тръба за вода 
на уреда трябва да бъде оборудвана с предпазно устройство, съвместимо с този стандарт. 
Трябва да бъде ново, 3/4" и калибрирано за максимално налягане от 0,7 MPa, включително 
поне кран, възвратен вентил, предпазен вентил и прекъсвач на хидравличния товар.

Това предпазно устройство не бива да бъде манипулирано по някакъв начин и трябва да 
работи периодично, за да се провери, че не е блокирано и да се отстранява котления камък.

Водата може да капе от изпускателната тръба на устройството за ограничаване на 
налягането и тръбата трябва да бъде оставена отворена към атмосферата. Изпускателната 
тръба, свързана към устройството за ограничаване на налягането, трябва да бъде монтирана 
в непрекъснато низходящо направление и в защитена от замръзване среда.

Ограничителят за налягане (не е доставен) е необходим, когато входното налягане на водата 
е по-голямо от 0,5 MPa (5 bar), и трябва да бъде монтиран към водопроводната мрежа.

Минималното входно налягане на водата за правилно действие на уреда е 0,15 MPa (1,5 bar).

За моделите, които включват топлообменник (соларен топлообменник), контурът не трябва 
да надхвърля 1,0 MPa (10 bar) и температурата 80°C.

Вижте описанието и илюстрациите в "Хидравлични връзки" параграф 6.5 и "Интеграция 
със соларни термични системи" параграф 6.6.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ

Този уред трябва да се монтира в съответствие с националните разпоредби за окабеляване.

Електрическото инсталиране трябва да включва устройство за изключване на всички полюси 
(автоматичен прекъсвач, предпазител) от страната на захранването на уреда, което съответства 
на действащите местни правила за инсталиране (30 mA диференциален автоматичен прекъсвач).

Заземяването е задължително. Производителят на уреда не носи отговорност за евентуални щети, 
причинени от незаземяване на системата или поради аномалии в електрическото захранване.

Строго забранено е свързването на уреда с мрежата за променлив ток чрез удължители или 
с електрически разклонител.

Преди свалянето на капака трябва да се уверите, че захранването е изключено, за да се 
предотвратят наранявания или токов удар.

Вижте описанието и илюстрациите съответно в "Електрически връзки" параграф 6.7 
и "Електрическа схема" параграф 6.8.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРВИЗИРАНЕ – ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА – 
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Всички ремонти, техническата поддръжка, водопроводните и електрическите връзки трябва 
да бъдат правени от квалифицирани техници само с помощта на оригинални резервни 
части. Неспазването на горните инструкции може да компрометира безопасността на уреда и 
освобождава производителя от всякаква отговорност за последствията.

За да изпразните уреда: спрете електрозахранването и студената вода, отворете крана за 
топлата вода и след това задействайте дренажния вентил на предпазното устройство.

Предпазният вентил трябва да работи периодично, за да се отстранява натрупаният котлен 
камък и да се гарантира, че не е блокиран.

Уредът разполага със захранващ кабел, който в случай на повреда трябва да бъде заменен 
от производителя, сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да бъдат избегнати 
опасности.

Уредът включва миниатюрен стопяем предпазител със забавяне, при счупването на който 
трябва да бъде заменен с предпазител модел "T5AL250V" в съответствие с IEC 60127.

Вижте описанието и илюстрациите в "ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ" глава 9 
и "ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА" глава 10.
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2. ВЪВЕДЕНИЕ

Това ръководство за инсталиране и поддръжка е съставна 
част на термопомпата (наричана по-нататък оборудването).
Това ръководство трябва да бъде запазено за бъдещи 
справки до демонтажа. Предназначено е за техници-
специалисти (техници по инсталиране – техническа 
поддръжка) и крайните потребители. Ръководството 
описва процедурите за инсталиране, които трябва да 
бъдат спазвани за правилното и безопасно действие на 
оборудването, както и методите на употреба и поддръжка.
В случай на продажба или прехвърляне на друг потребител 
ръководството трябва да остане с уреда.
Преди инсталирането и/или използването на оборудването 
прочетете внимателно това ръководство и по-специално 
глава 5 за безопасността. 
Ръководството трябва да бъде съхранявано с уреда 
и винаги на разположение на квалифицирания персонал за 
инсталиране и техническа поддръжка. 
Следващите символи се използват в ръководството, за да 
подчертаят най-важната информация:

Внимание

Процедури, които трябва да бъдат след-
вани

Информация / предложения

2.1  Изделия 
Скъпи клиенти, 
Благодарим ви за покупката на този продукт.
Нашата фирма, винаги внимателна към екологичните 
проблеми, използва технологии със слабо влияние 
върху околната среда и материали за нейните изделия 
в съответствие с WEEE стандартите на ЕС (2012/19/ЕС – 
RoHS 2011/65/ЕС).

2.2  Отказ от отговорност
Съответствието на тези работни указания с хардуера и 
софтуера е проверено внимателно. Независимо от това са 
възможни разлики; и не се поема отговорност за общата 
съвместимост.
В интерес на техническото усъвършенстване си 
запазваме правото да правим промени в конструкцията 
или техническите данни по всяко време. По тази причина 
претенциите на базата на показания, данни, чертежи или 
описания са изключени. Те са предмет на възможни грешки.
Доставчикът отказва всякаква отговорност за щети вследствие 
на грешни команди, неправилна или неподходяща употреба 
или поради неразрешени поправки или модификации.
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2.3  Авторски права
Това ръководство за работа съдържа информация, защитена 
с авторски права. Никаква част от това ръководство за 
работа не може да бъде фотокопирана, размножавана, 
превеждана или записвана на носител без предварителното 
разрешение на доставчика. Всички нарушения ще бъдат 
компенсирани за щети. Всички права, включително тези 
в резултат от даване на патенти или регистрирането на 
полезни модели, са запазени.

2.4  Предлагани версии и конфигурации
Този уред съдържа 1,9 kW термопомпен блок и може да 
бъде настроен в различни конфигурации в съответствие 
с възможната интеграция с допълнителни нагревателни 
източници (например соларно загряване) или в зависимост 
от капацитета на котела.

Версия Описание на конфигурацията

EKHHE200CV3
EKHHE260CV3

Въздушна термопомпа за производство на 
битова гореща вода (DHW)

EKHHE200PCV3
EKHHE260PCV3

Въздушна термопомпа за производство на 
битова топла вода (DHW), предварително 
подготвена за соларна термична система. 

3. ТОВАРЕНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ 

Оборудването се доставя в картонен кашон(*).
Той е осигурен върху палет с помощта на три винта.
За разтоварване използвайте виличен мотокар или 
подходяща количка за палети.
Опакованото оборудване може да бъде разположено 
хоризонтално и надолу, за да се улесни свалянето на 
закрепващите винтове. 
Разопаковането трябва да става внимателно така, че 
оборудването да не бъде повредено, ако за отваряне на 
картонената опаковка се използват ножове или резачи.
След сваляне на опаковката проверете целостта на уреда. 
При някакви съмнения не използвайте уреда; свържете се с 
оторизиран технически персонал. 
Преди да изхвърлите опаковката в съответствие с 
действащите нормативни правила за опазване на околната 
среда, уверете се, че всички доставени принадлежности са 
отстранени. 

(*) Забележка: Типът на опаковката може да бъде променен 
по преценка на производителя.
За целия период, през който оборудването остане в престой в 
очакване на пускането в експлоатация, се препоръчва да бъде 
прибрано на място, защитено от влиянието на атмосферата

3.1  Получаване
Освен уредите опаковките съдържат принадлежности 
и техническа документация за начина на използване и 
инсталиране. Проверете наличието на следното:
• 1x ръководство за инсталиране и поддръжка за потребителя;
• 3x закрепващи скоби плюс винтове;
• 1x термичен прекъсвач (само за EKHHE200PCV3 и 

EKHHE260PCV3).
За целия период, през който оборудването остане в престой 
в очакване на пускането в експлоатация, се препоръчва 
да бъде прибрано на място, защитено от влиянието на 
атмосферата.
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Разрешени положения за транспортиране и товарни операции

фиг. 1

 ВНИМАНИЕ! По време на фазите на товарене 
и инсталиране на изделието горната му 
част не бива да бъде подлагана на никакви 
напрежения, тъй като не е носеща.  

 ВНИМАНИЕ! Хоризонталното транспортиране 
е позволено само за последния километър в 
съответствие с показаното (вижте "Положения, 
неразрешени за транспортиране и товарни операции"), 
като се уверите, че опорите са позиционирани по 
такъв начин на дъното на котела, че да не създават 
напрежения в горната част, тъй като не е носеща. По 
време на хоризонталното транспортиране дисплеят 
трябва да бъде обърнат нагоре. 

Положение, разрешено само за последния километър

Положения, неразрешени за транспортиране и товарни операции

      
фиг. 2
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4. КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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фиг. 3

��

�

 1 Термопомпа
 2 Потребителски интерфейс
 3 Стоманен корпус
 4 Нагревателен елемент
 5 Магнезиев анод
 6 Вентилационен отвор за приток на въздух (Ø 160 mm)
 7 Вентилационен отвор за отвеждане на въздух (Ø 160 mm)
 8 Входна връзка за студената вода
 9 Изходна връзка за топлата вода

 10 Подготовка за рециркулация
 11 Изпускане на кондензат 
 12 Подготовка за входа на соларен топлообменник
  Само за модели  EKHHE200PCV3
     EKHHE260PCV3
 13 Подготовка за изхода на соларен топлообменник
  Само за модели EKHHE200PCV3
     EKHHE260PCV3
 14 Стоманен резервоар със стъклено емайлирано покритие 

в съответствие с DIN 4753-3
 15 Кондензатор
 16 Ротационен компресор
 17 Оребрен изпарител
 18 Електронен вентилатор
 19 Сонди за котела
 20 Джоб на държача на сондата за соларни – Само за модели
     EKHHE200PCV3
     EKHHE260PCV3
 21 Полиуретанова изолация
 22 Дръжки за носене
 23 Тръба за крушката на защитния термостат
 24 Захранваща платка
 26 Отделение за достъп до нагревателния елемент и крушката 

на защитния термостат
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4.1  Размери
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фиг. 5

380

Ø 160Ø 160

Ø 620

62
8

фиг. 6

МОДЕЛ 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 – изходна връзка от пластмаса
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4.2  Технически характеристики

Модел EKHHE200PCV3 EKHHE260PCV3 EKHHE200CV3 EKHHE260CV3 Мерна 
единица

Термопомпа

Електрозахранване 230-1-50 V-PH-Hz
Термична мощност (ISO) 1820 1820 1820 1820 W
Обща потребявана мощност за 
отопление (ISO) 430 430 430 430 W

COP (ISO) 4,23 4,23 4,23 4,23 W/W
Номинален ток за отопление (ISO) 2,00 2,00 2,00 2,00 A
Макс. обща потребявана мощност 
за отопление 530 530 530 530 W

Макс. ток за отопление 2,43 2,43 2,43 2,43 A
Време на нагряване (EN) (1) 8:17 10:14 8:17 10:14 h:min
Енергия за нагряване (EN) (1) 3,25 3,99 3,25 3,99 kWh
Разход на енергия в режим на 
готовност (EN) (1) 29 29 29 29 W

Клас на употреба (EN) (1) L XL L XL Тип
Разход на енергия по време на 
работния цикъл 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
Референтна температура на водата (EN) (1) 53,7 52,7 53,7 52,7 °C
Макс използваемо количество вода (EN) (2) 0,270 0,330 0,273 0,338 m3

Ефективност на нагряване по 
стандарт (EU) 135 139 135 139 %

Клас на ефективност по стандарт (EU) A+ A+ A+ A+ –
Годишна консумация на енергия (EU) 798 1203 798 1203 kWh/година

Електронагревателен елемент Мощност 1500 1500 1500 1500 W
Ток 6,5 6,5 6,5 6,5 A

Термопомпа + нагревателен 
елемент

Обща потребявана мощност 1960 1960 1960 1960 W
Номинален ток 8,5 8,5 8,5 8,5 A
Обща макс. потребявана мощност 2030 2030 2030 2030 W
Макс. ток 8,93 8,93 8,93 8,93 A
Време на нагряване (1) BOOST 
MODE (РЕЖИМ НА УСИЛВАНЕ) 3:58 5:06 3:58 5:06 h:min

Съхранение

Вместимост за съхранение 187 247 192 250 l
Макс. налягане 0,7 0,7 0,7 0,7 MPa
Материал Емайлирана стомана тип
Катодна защита Mg прътов анод тип
Тип на изолацията\дебелина полиуретан/50 тип/mm

Въздушен контур
Вентилатор тип Центробежен тип
Сила на въздушната струя 350 – 500 350 – 500 350 – 500 350 – 500 m³/h
Диаметър на въздухопровода 160 160 160 160 mm
Макс. напор 200 200 200 200 Pa

Хладилен контур
Компресор Ротационен тип
Хладилен агент R134a тип
Изпарител Медно-алуминиев оребрен топлообменник тип
Кондензатор Алуминиева тръбна намотка извън резервоара тип

Соларен топлообменник
Само за модели:
EKHHE200PCV3 – EKHHE260PCV3

Материал Емайлирана стомана / / тип
Обща площ 0,72 0,72 / / m²
Макс. налягане 1,0 1,0 / / MPa

Вътрешни нива на звукова 
мощност (3) 50 50 50 50 dB(A)

Външни нива на звукова мощност (3) 49 49 49 49 dB(A)
Празно тегло Нето 96 106 85 97 kg
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ЗАБЕЛЕЖКИ
• (ISO): данни в съответствие със стандарт ISO 255-3
• (EN): данни в съответствие със стандарт EN 16147:2017
• (EU): данни в съответствие с регламент 2017/1369/ЕС
• (1): Нагревателен цикъл Температура на входа за въздух = 7°C DB/6°C WB Начална температура на водата 10°C
• (2): Граница на работната температура 40°C – Температура на входа за вода 10°C
• (3): данни в съответствие със стандарт EN 12102-1:2018  ECO MODE A 7°C DB/6°C WB
• (4): Нагревателен цикъл Температура на входа за въздух = 14°C DB/13°C WB Начална температура на водата 10°C
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5. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

5.1  Съответствие с Европейските регламенти
Тази термопомпа е изделие, предназначено за домашна 
употреба в съответствие със следните Европейски директиви:
• Директива 2012/19/ЕС (WEEE)
• Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата 

на определени опасни вещества в електрическото 
и електронното оборудване (RoHS)

• Директива 2014/30/ЕС електромагнитна съвместимост (EMC)
• Директива 2014/35/ЕС ниско напрежение (LVD)
• Директива 2009/125/ЕО екодизайн
• Регламент 2017/1369/ЕС енергийно етикетиране

5.2  Клас на защита на корпуса 
Класът на защита на оборудването е: IP24. 
5.3  Експлоатационни ограничения

 ЗАБРАНА! Това изделие не е проектирано 
или предназначено за употреба в опасни 
среди (поради наличието на потенциално 
експлозивна атмосфера – ATEX или с изисквано 
ниво на защита IP, по-високо от това на уреда) 
или в приложения, които изискват средства за 
обезпечаване на безопасността (устойчивост на 
откази, повишена надеждност), които могат да 
бъдат системи и/или технологии за обезпечаване 
на живота или всякакъв друг контекст, в който 
неизправността на приложението може да 
доведе до смърт или нараняване на хора или 
животни или сериозни материални щети, или 
вреди за околната среда. 

 Обърнете внимание!: Ако възможната повреда или 
отказ на изделието могат да предизвикат щети (на хора, 
животни и собственост), е необходимо да осигурите 
отделна функционална система за контрол, оборудвана 
с алармени функции за изключване на такива щети. 
Необходимо е да се осигури операция за смяна! 

 Уредът не е проектиран за външно инсталиране, 
а за инсталиране на "затворено" място, което не е 
изложено на действието на природните стихии. 

5.4  Експлоатационни ограничения 
Уредът е проектиран само за нагряване на топла вода 
за санитарни цели в рамките на описаните по-долу 
ограничения. За тази цел трябва да бъде свързан към 
домашните водопровод и електрозахранване (вижте глава 
„6. ИНСТАЛИРАНЕ И ВРЪЗКИ“).
5.4.1  Температурен диапазон
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фиг. 7– диаграма

A = Температурата на влизащия въздух (°C)
B = Температура на топлата вода (°C)

 = Работен диапазон за термопомпата (HP)
 = Интеграция само с нагревателен елемент

5.4.2  Твърдост на водата
Уредът не бива да работи с вода с твърдост под 12°F; 
при много твърда вода (над 25°F) обаче се препоръчва 
използването на подходящо калибриран и контролиран 
омекотител на водата, в този случай остатъчната твърдост 
не бива да пада под 15°F.

 Обърнете внимание!: Във фазата на проектиране и 
изграждане на съоръженията трябва да бъдат спазвани 
действащите местни нормативни разпоредби. 
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5.5  Основни правила за безопасност
• Изделието трябва да бъде използвано от възрастни; 
• Не отваряйте и не разглобявайте изделието, когато 

е захранено с електрически ток; 
• Не докосвайте изделието, ако сте боси или части от 

тялото ви са мокри или влажни; 
• Не наливайте и не пръскайте вода по изделието; 
• Не се катерете, не сядайте и/или поставяйте предмети 

върху изделието.

5.6  Информация за използвания хладилен агент 
Това изделие съдържа флуорирани парникови газове, включени 
в Протокола от Киото. Не пускайте тези газове в атмосферата.
Тип на хладилен агент: HFC-R134a.

 Обърнете внимание!: Операциите по техническа 
поддръжка и утилизация трябва да бъдат изпълнявани 
само от квалифициран персонал.

6. ИНСТАЛИРАНЕ И ВРЪЗКИ

6.1  Подготовка на мястото на инсталиране 
Изделието трябва да бъде инсталирано на подходящо място, 
т.е. такова, позволяващо нормалната употреба и операциите 
за регулиране, както и рутинно и извънредно обслужване.
По тази причина необходимото място за обслужване трябва 
да бъде подготвено на базата на посочените в фиг. 8 и фиг. 
9 размери.

������

фиг. 8– Минимално пространство

������

������

������

фиг. 9– Минимално пространство

Помещението трябва да бъде:
• оборудвано със съответни линии за подаване на вода 

и електрически ток; 
• подготвено за връзка за изпускане на кондензиралата 

вода;
• подготвено с подходящи изпускатели за вода при повреда 

на котела или задействане на предпазния вентил или 
разрушаване на тръби/връзки; 

• оборудвано с възможни системи за задържане в случай 
на сериозен теч на вода; 

• достатъчно осветено (където е необходимо);
• с обем от поне 20 m3;
• защитено от замръзване и трябва да бъде сухо.

 ВНИМАНИЕ! За да бъде избегнато разпро-
странението на механични вибрации, не 
инсталирайте оборудването върху подове 
с дървени греди (например в тавански 
помещения). 
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6.2  Закрепване към пода
За да закрепите изделието към пода, поставете доставените 
скоби, както е показано на фиг. 10.

фиг. 10– Затягащи скоби

След това осигурете уреда към пода с помощта на подходящи 
дюбели, които не са доставени, както е показано на фиг. 11.

фиг. 11– Закрепване към пода

6.3  Вентилационни връзки
Освен местата, обозначени в 6.1, термопомпата изисква 
подходяща въздушна вентилация. 
Изградете специалния въздушен канал, както е показано 
в фиг. 12. 

Вътрешно 
отделение

О
тв

ъ
н

фиг. 12– Пример за отвор за отвеждане на въздуха

Важно е също да бъде осигурена адекватна вентилация на 
помещението, в което се намира уредът. Алтернативното 
решение е показано на долната фигура (фиг. 13): то 
осигурява втора линия, която взима въздух отвън вместо 
направо от вътрешността на помещението.

Вътрешно 
отделение

О
тв

ъ
н

фиг. 13– Пример за отвор за отвеждане на въздуха 
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Инсталирайте всички въздушни канали, като се уверите, че:
• не тежат на оборудването.
• позволяват операциите за техническа поддръжка.
• са защитени по подходящ начин, за да се избегне 

случайното влизане на материали в оборудването.
• външната връзка трябва да бъде изградена с подходящи, 

незапалими тръби.
• общата еквивалентна дължина на тръбите за изтегляне 

плюс подаване, включително решетките, не бива да 
надхвърля 12 m.

Таблицата съдържа характеристичните данни на стандартно 
предлаганите компоненти на въздухопроводите с препратка 
към номиналните въздушни потоци и диаметри 160 mm.

Данни Гладка  
права тръба

Гладко 90° 
коляно Решетка UM

Тип

Ефективна 
дължина 1 \ \ m

Еквивалентна 
дължина 1 2 2 m

 По време на работа термопомпата намалява стайната 
температура, ако въздухопроводите не са отвън.

 Подходяща предпазна решетка трябва да бъде монтирана на 
тръбата за изтегляне на въздух навън, за да се предотврати 
влизането на чужди тела в оборудването. За да се осигури 
максималната ефективност на изделието, решетката трябва 
да бъде избрана от тези с ниска загуба на налягане.

 За да бъде избегнато образуването на кондензирала вода: 
изолирайте тръбите за изтегляне на въздух и връзките 
на въздухопровода с непропускащо пара термопокритие 
с подходяща дебелина.

 Инсталирайте шумозаглушители, ако се счита за необходимо 
да се предотврати шумът, предизвикан от потока. 
Оборудвайте тръбите, отворите в стените и връзките към 
термопомпата със системи за гасене на вибрации.

6.3.1  Специална инсталация
Една от особеностите на отоплителната система с 
термопомпа е, че тези уреди намаляват значително 
температурата на въздуха, обикновено прогонен извън 
сградата. Освен по-студен от външния въздух, прогоненият 
въздух също е напълно изсушен, по тази причина 
въздушният поток може да бъде върнат вътре за охлаждане 
през лятото на определени помещения или зони. 
Инсталацията позволява разделяне на тръбата за изтегляне, на 
която има два регулатора ("A" и "B") за насочване на въздушния 
поток навън (фиг. 15) или навътре в сградата (фиг. 14).

Вътрешно 
отделение

Регулатор "A" 
затворен

Регулатор "B" 
отворен 

В
ъ

тр
еш

но
 о

тд
ел

ен
ие

О
тв

ъ
н

фиг. 14– Пример за инсталиране през лятото
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Вътрешно 
отделение

Регулатор "A" 
отворен

Регулатор "B" 
затворен 

В
ъ

тр
еш

но
 о

тд
ел

ен
ие

О
тв

ъ
н

фиг. 15– Пример за инсталиране през зимата

6.4  Осигуряване на свързване на уреда
Изделието трябва да бъде инсталирано на стабилен, равен 
под, който не е подложен на вибрации.
6.5  Хидравлични връзки 
Свържете линията за подаване на студена вода и изходната 
линия към подходящите точки на свързване (фиг. 16). 
Долната таблица дава характеристиките на точките на 
свързване.

Реф. Функция Модел  200 l / 260 l
1 Вход на студената вода 1”G
2 Изход соларен топлообменник 3/4”G
3 Вход соларен топлообменник 3/4”G
4 Рециркулация 3/4”G
5 Изход за топла вода 1”G
6 Изпускане на кондензат 1/2”G

A Гнездо за соларна сонда и 
крушка термичен прекъсвач 1/2”G

��

�

�

��

�

�

фиг. 16

Следващата фигура (фиг. 17) показва пример за водопроводна 
връзка.

НАВЪТРЕ

НАВЪН

фиг. 17– Пример на водна система

Легенда (фиг. 17)

 1 Входна тръба за вода 
 4 Вход за рециркулация на 

водата
 5 Изходна тръба за топла 

вода 
 9 Позволяващ инспекция 

край на изпускателната 
тръба 

 10 Манометър 

 11 Спирателен вентил 
 12 Регулатор на налягането 
 13 Предпазен вентил 
 14 Разширителен съд 
 15 Изпускателен кран 
 16 Рециркулационна помпа 
 17 Пружинен възвратен вентил 
 18 Автоматично термостатично 

смесително оборудване 
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6.5.1  Връзка за изпускане на кондензата
Образувалият се по време на работа на термопомпата 
кондензат протича през специална дренажна тръба (1/2"G), 
която преминава в изолирания корпус и излиза от страната 
на оборудването.
Трябва да бъде свързана, чрез сепаратор, към 
въздухопровода така, че кондензатът да може да протича 
по съответния начин (фиг. 18).

��
�

�

фиг. 18– Примери за връзка за изпускане на кондензата през сепаратор

6.6  Интеграция със соларна термична система 
(само за модели EKHHE200PCV3, EKHHE260PCV3)
Следващата фигура (фиг. 19) показва как да се свързва 
оборудването към соларна термична система, управлявана 
от специален електронен контролер (не е доставен), 
чийто изход от "безпотенциален" тип, който трябва да 
бъде свързан с вход DIG.1 на оборудването (вижте „6.7.1 
Отдалечени връзки“).

За да се използва оборудването в тази конфигурация, е 
необходимо да се зададе параметърът P16 = 1 (вижте 
параграф 8.1).

��

�

�

�

�

��
��

��

���
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�
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��
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фиг. 19

Следващите фигури (фиг. 20 и фиг. 21) показват как да 
се свърже оборудването към соларна термична система, 
управлявана директно от последното, без помощта на 
специализиран електронен контролер.
В конфигурацията на фиг. 20 в случай на превишена 
температура на соларния колектор се задейства дренажен 
вентил (не е доставен) за изпускане в резервоара за битова 
топла вода (DHW) (буфер) на топлата вода от оборудването.
В конфигурацията на фиг. 21 обаче в това условие жалузите 
на соларния колектор са затворени.
И в двата случая това става, за да се позволи охлаждането 
на колектора.

НАВЪН

НАВЪТРЕ
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За да използвате оборудването и в двете конфигурации, 
е необходимо да зададете параметрите P12 = 2 и P16 = 2 
(вижте параграф 8.1).
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фиг. 20
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фиг. 21

Легенда (фиг. 19, фиг. 20 и фиг. 21)
 1 Вход за студена вода
 2 Изход соларен топлообменник
 3 Вход соларен топлообменник
 4 Рециркулация
 5 Изход за топла вода
 8 Соларен термален 

топлообменник
 10 Дренажен вентил
 16 Рециркулационна помпа 
  (тип ВКЛ./ИЗКЛ.)
 17 Възвратен вентил
 18 Автоматично термостатич-

но смесително устройство
 19 Соларен колектор
 20 Сонда за соларен колектор 

(PT1000 не е доставена*)
 21 Жалузи на соларния 

колектор
 22 Буфер битова топла вода
 23 Сонда за соларния топло-

обменник (не е доставена)
 24 Термопомпа
 25 Соларна помпа 

(тип ВКЛ./ИЗКЛ.)
 26 Термичен прекъсвач (до-

ставен) за соларна помпа
 A Гнездо за соларна сонда 

и термичен прекъсвач

* Препоръчваме да се използва сонда за соларен колектор PT1000 
(предлага се в списъка с принадлежности на производителя)
6.7  Електрически съединения 
Преди свързването на уреда към AC мрежата трябва да 
бъде направена проверка на електрическата система за 
установяване на съответствието с действащите нормативни 
изисквания и че електрическата система може да издържи 
стойностите за максималната потребявана мощност на 
нагревателя за вода (вижте параграф 4.2 за технически 
характеристики) в смисъла на размера на кабелите и тяхното 
съответствие с действащите нормативни изисквания. 
Уредът има захранващ кабел с щепсел Schuko (фиг. 23) 
и за свързване с електрическа мрежа с променлив ток е 
необходимо: 
• стенен контакт Schuko със заземяване и отделна защита 

(фиг. 22);
• автоматичен прекъсвач 16 A с контактен отвор най-малко 3 mm;
• 30 mA диференциален прекъсвач.
Забранено е използване на много захранващи контакти, 
удължителни кабели или адаптери.
Забранено е за заземяване на уреда да се използват 
водопроводни тръби, тръби на отоплителни и газови системи.
Преди да включите машината, се уверете, че мрежовото 
напрежение отговаря на посоченото напрежение върху 
табелката с данни на уреда.
Производителят на уреда не носи отговорност за евентуални 
щети, причинени от незаземяване на системата или поради 
аномалии в електрическото захранване.

фиг. 22 – контакт Schuko фиг. 23 – щепсел на уреда

НАВЪН

НАВЪТРЕ

НАВЪН

НАВЪТРЕ
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6.7.1  Отдалечени връзки
Оборудването е проектирано за свързване с други 
отдалечени енергийни системи или енергоизмервателни 
уреди (соларно термични, фотоволтаични, извънпикови) 

ВХОДОВЕ
• Цифров 1 (DIG1). Цифров вход за соларна термична (само 

за модели PCV3). В случай на соларна термична система със 
специален контролер той може да бъде свързан с оборудването, 
за да дезактивира термопомпата, когато се произвежда 
енергия от соларен източник. Със своя безпотенциален 
контакт, който затваря, когато соларната система е активна, 
може да бъде свързан с двата бели и кафяви проводника на 
6-жилен кабел, доставен с оборудването.
Задайте параметър P16 = 1, за да активирате 
допълнението със соларна термична система.

• Цифров 2 (DIG2). Цифров вход за фотоволтаик. В случай 
на фотоволтаична система, свързана към съоръжението, 
може да бъде използван за изтегляне на енергия под 
формата на гореща вода при свръхпроизводство. Ако има 
безпотенциален контакт, например от инвертора, който 
затваря, когато има свръхпроизводство на енергия, може 
да бъде свързан с двата зелени и жълти проводника на 
6-жилния кабел, доставен с оборудването.
Задайте параметъра P23 = 1, за да активирате 
допълнението с фотоволтаик.

• Цифров 3 (DIG3). Вход за Off-peak. Тази функция, предлагана 
само в някои държави, позволява оборудването да бъде 
активирано само когато има сигнал отвън с преференциална 
тарифа. Ако електрическият контактор има безпотенциален 
контакт, който затваря, когато има преференциална тарифа, 
може да бъде свързан с двата сиви и розови проводника 
на 6-жилния кабел, доставен с оборудването.
Задайте параметър P24 = 1, за да активирате Off-peak в 
режим ECO или P24 = 2 за Off-peak в режим AUTO.

• Цифров вход (LPSW) за превключвател на потока на 
циркулационната помпа соларно термична/DHW (не е доставен)

• Аналогов вход (PT1000) за сондата за соларен колектор.

ИЗХОДИ
230 Vac – 16 A реле изход с нормално отворен контакт за 
соларно термична / DHW рециркулационна циркулационна 
помпа (тип ВКЛ./ИЗКЛ.).

230 Vac – 5 A реле изход с нормално отворен контакт за 
жалузи на соларен колектор/дренажен вентил.
Само за модели PCV3

 Забележка: За повече информация за отдалечените 
връзки и конфигурацията на оборудването с тези системи 
вижте параграф „7.5 Режим на работа“ и „8.1.1 Списък 
на параметрите на оборудването“.

6.7.1.1 Отдалечена връзка
За връзката с цифровите входове оборудването е снабдено 
с допълнителен 6-жилен кабел, свързан вече с PCBA на 
потребителския интерфейс (намиращ се във вътрешността 
на уреда). За отдалечените връзки до възможните енергийни 
системи отговаря квалифициран техник (съединителни 
кутии, клеми и свързващи кабели).
Следващите фигури показват пример за отдалечена връзка 
(фиг. 24 и фиг. 25), която не бива да бъде по-дълга от 3 m.

фиг. 24– Пример за отдалечена връзка
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фиг. 25
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За да получите достъп до 6-жилния кабел за отдалечено 
свързване, свалете горния капак на котела и прокарайте 

навън кабела от вътрешността на уреда през специалния 
кабелен вход на гърба.

6.8  Електромонтажна схема

COMP

(N)

(L)

EMC филтър

CN20 CN15 CN26

CN22

CN11 CN13 CN10
CN14

CN7CN3

CN23

CN6

CN12
CN9

CN8

CN5CN4CN1CN2CN27
CN21

CN25

CN17CN19

CN16

R

YE-GN
Топлообменник 
за горещ газ

C

Електро-
двигател 
на EC 
вентилатора

YE-GN

Електрически 
нагревател

M

U.I. карта

Wi-Fi карта

F.C.T. 
Свързване

HPSW

S
Компресор

YE-GN

YE-GN

Електро-
захранване

YE-GN

Резервоар за вода

Риза на резервоара

Двигател на 
вентилатора

Компресор

YE-GN

YE-GN

YE-GN
Соларна/
помпа за 
топла вода

YE-GN

Защитен 
термостат

CN18

L L

L

N N

N

ГЛАВНА ПЛАТКА

N L

L

N
N

L

Соларна/помпа 
за топла водаСоларно изпускане v.

CN11

C15uF
Мост 1

Сонда за соларен 
колектор

T5AL250V

Соларен термичен прекъсвач

фиг. 26– Електрическа схема на оборудването

Описание на връзките на захранващата платка

CN1 Въздух, размразяване и NTC сонди за вода
CN2 Не се използва

CN3 Сонда за управление на соларна термична 
система – Само за модели PCV3

CN4 Не се използва
CN5 Соларни цифрови входове, PV, Off-peak
CN6 Прекъсвач за високо налягане

CN7
Превключвател на потока за соларна 
термична/циркулационна помпа за битова 
топла вода (не е доставен)

CN8 Електронно PWM управление на вентилатора (EC)
CN9+CN12 Не се използва
CN10 Захранване на вентилатора EC, AC

CN11
Соларна термична/циркулационна помпа за 
битова топла вода (тип ВКЛ./ИЗКЛ.), дренажен 
вентил или жалузи на соларния колектор – 
Само за модели PCV3

CN13 Електрозахранване вентил за размразяване 
с горещ газ

CN14 Не се използва
CN15 Електрозахранване компресор
CN16 Електрозахранване нагревателен елемент
CN17 Не се използва
CN18 Главно електрозахранване 230 V – 1 PH – 50 Hz
CN19 Заземителни връзки

CN20 230 Vac захранване за конвертор с анодна 
защита с наложен ток

CN21 Връзка с края на инспекция/тест на линията
CN22 Връзка WI-FI карта (не е доставена)
CN23 Връзка потребителски интерфейс
CN25 Не се използва
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За да свържете предпазен превключвател на потока за 
соларно термичния/рециркулационен контур за топла 
вода към оборудването, процедирайте по следния начин 
(запазено само за квалифициран технически персонал):

• Изключете захранването на оборудването.
• Свалете горния капак на оборудването, а след това 

капака на захранващата платка.
• Изключете "джъмпер" (мост 1) от конектор CN7 на 

захранващата платка, след което отрежете проводника, който 
формира моста в средата и свържете подходяща клема.

• След това свържете превключвател на потока от 
нормално затворен тип (N.C.) и свържете всичко със CN7.

• Сглобете всички пластмасови компоненти и се уверете, че 
оборудването е инсталирано правилно, преди да го захраните.

Ако вместо това се използва превключвател на потока от 
нормално отворен тип (N.O.), необходимо е да се зададе 
параметър P15 = 1 (вижте параграф 8.1).

���

За да свържете термичния предпазител (доставен) за 
соларната циркулационна помпа, процедирайте по следния 
начин (запазено само за квалифициран технически персонал):

• Изключете захранването на уреда;
• Вкарайте крушката изцяло в предназначеното гнездо 

("A") и затворете кабелния вход;
• Развийте капилярната тръбичка толкова, колкото 

е необходимо, за да се постави термичният прекъсвач 
в съответния корпус, закрепен към стената;

• Свържете термичния прекъсвач последователно с връзките 
на захранването линия ("L") и неутрала ("N") на соларната 
циркулационна помпа за изключване на всички полюси.

• Проверете всички връзки, преди да захраните уреда. 

7. ОПИСАНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ИНТЕРФЕЙС 
И ДЕЙСТВИЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО

фиг. 27

Описание Символ
Бутон "Вкл./изкл." за включване, преминаване 
в режим на готовност (standby), отключване на 
бутоните, записване на промените
Бутон "Set" (Задаване) за промяна на стойността 
на параметъра, потвърждение;
Бутон "Increase" (Увеличаване) за увеличаване 
на зададената стойност, параметър или парола
Бутон "Decrease" (Намаляване) за намаляване 
на зададената стойност, параметър или парола
Действие на термопомпата (режим ECO)
Действие нагревателен елемент (електрически режим)

Режим Automatic (Автоматичен)  + 
Режим Boost (Усилване) (символите мигат)  + 

Заключване на бутони активно

Размразяване

Защита от замръзване

Цикъл Антилегионела

Режим за празници;

Работа с времеви периоди

Сверяване на часовника (символът мига)
Свързан с WI-FI
(не се предлага за тези модели)
Фотоволтаичен режим
(при мигащ символ допълнението не е активно)
Соларно термален режим
(при мигащ символ допълнението не е активно)
Неизправност или защита активни
Режим Off-Peak (при мигащ символ оборудването 
остава в състояние на готовност)

Потребителският интерфейс на този модел нагревател за 
вода се състои от четири капацитивни бутона и LED дисплей.
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След като нагревателят за вода бъде захранен, четирите 
бутона се осветяват от подсветка и всички икони и сегменти 
светват едновременно за 3 s. 
По време на нормалната работа на изделието трите цифри 
на дисплея показват температура на водата в °C, измерена 
с горната сонда за вода, ако параметър P11 е установен на 
1, или с долната сонда за вода, ако P11 = 0.
При промяна на избраната точка на работния режим 
зададената точка за температурата се показва на дисплея.
Иконите показват избрания режим на работа, наличието или 
отсъствието на алармени съобщения, състоянието на Wi-Fi 
връзката и друга информация за състоянието на изделието.
7.1  Включване и изключване на нагревателя за вода и 
отключване на бутоните
Когато нагревателят за вода е захранен коректно, той може да 
бъде на "Вкл." и съответно в някой от предлаганите работни 
режими (ECO, Automatic и др.) или в режим на готовност.
При режим на готовност четирите капацитивни бутона са 
осветени от подсветка за улеснена видимост, иконата Wi-Fi 
е осветена в зависимост от статуса на връзката с външен 
Wi-Fi рутер (не е доставен) и при липсата на аларми или 
активна защита от замръзване всички останали икони и 
сегментите на трите символа са изгасени.

Включване
При нагревател за вода в състояние на готовност и активна 
функция "заключване на бутоните" (иконата с катинар долу вляво 
свети), необходимо е първо да "отключите" бутоните с натискане 
на бутона за Вкл./Изкл. в продължение на най-малко 3 секунди 
(иконата с катинар изгасва), след това натиснете отново бутона 
за Вкл./Изкл. за 3 секунди, за да включите нагревателя за вода.

Изключване
При включен нагревател за вода и активна функция 
"заключване на бутоните" е необходимо първо да "отключите 
бутоните", като натиснете Вкл./Изкл. за най-малко 3 секунди, 
след това натиснете отново бутона за Вкл./Изкл. за 3 секунди, 
за да изключите нагревателя за вода (влизане в състояние 
на готовност).
Във всяко състояние 60 секунди след последното натискане 
на някой от четирите бутона на потребителския интерфейс 
функцията за заключване на бутоните автоматично се 
активира, за да се избегнат възможните взаимодействия с 
нагревателя за вода, например на деца и т.н. В същото време 
нивото на осветеност на бутоните и дисплея намалява, за 
да падне и разходът на енергия на уреда. 
С натискане на някой от четирите бутона осветеността на 
бутоните и дисплея ще се върне веднага на нормалното си 
ниво за по-добра видимост.

7.2  Настройка на часовника
При отключени бутони натиснете бутон  в продължение 
на 3 секунди, за да получите достъп до настройките на 
часовника (символ  мига).
Сверете времето с бутони "+" и "-", натиснете "  ", за да 
потвърдите, а след това сверете минутите.
Натиснете бутон  , за да потвърдите и излезете.
7.3  Настройка на времевите периоди
Часовникът на оборудването трябва да бъде сверен преди 
активиране на времевите периоди.
Изберете желания работен режим, след което задайте 
времевите периоди.
Времевите периоди могат да бъдат активирани само в режими 
ECO – AUTOMATIC (АВТОМАТИЧЕН) – BOOST (УСИЛВАНЕ) – 
ELECTRIC (ЕЛЕКТРИЧЕСКИ) и VENTILATION (ВЕНТИЛАЦИЯ).
При освободени бутони натиснете заедно бутон  и бутон "-" 
за 3 секунди, за да зададете времевите периоди (показва се 
символът ). 
Задайте времето на включване с помощта на бутони "+" и 
"-", натиснете "  ", за да потвърдите, след което задайте 
минутите за включване.
Натиснете  , за да потвърдите и преминете към 
настройката за времето на изключване.
Натиснете  , за да потвърдите, след това с помощта на бутоните 
"+" и "-" изберете желания работен режим за времевия период 
(ECO, AUTOMATIC (АВТОМАТИЧЕН), BOOST (УСИЛВАНЕ), 
ELECTRIC (ЕЛЕКТРИЧЕСКИ), VENTILATION (ВЕНТИЛАЦИЯ)).
Натиснете  , за да потвърдите и излезете.
Забележка: В края на времевия период оборудването 
преминава в състояние на готовност и остава в него до 
повтарянето му на следващия ден
За да бъдат дезактивирани времевите периоди, задайте 
времената на включване и изключване в полунощ 
(символ  изгасва). 
7.4  Задаване на точка за топлата вода
Възможно е да настроите точката на топлата вода в режими 
ECO, AUTOMATIC (АВТОМАТИЧЕН), BOOST (УСИЛВАНЕ) и 
ELECTRIC (ЕЛЕКТРИЧЕСКИ)
Изберете желания режим с бутон  , след това настройте 
точката с бутони "+" и "-".
Натиснете бутон  , за да потвърдите, и  , за да излезете.

Режим Зададена точка за топлата вода
Обхват По подразбиране

ECO 43÷62°C 55°C
AUTOMATIC (АВТОМАТИЧЕН) 43÷62°C 55°C
BOOST (УСИЛВАНЕ) 43÷75°C* 55°C
ELECTRIC (ЕЛЕКТРИЧЕСКИ) 43÷75°C 55°C

* В режим BOOST (УСИЛВАНЕ) максималната стойност 
на зададена точка за термопомпата е 62°C. Затова чрез 
задаване на по-висока стойност трябва да се вземе предвид 
само за нагревателния елемент.
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7.5  Режим на работа
Следващите режими се предлагат само за този нагревател 
за вода
7.5.1  ECO 
На дисплея се показва символът 

При този режим се използва само термопомпата в рамките 
на работните граници на изделието, за да се осигури 
максималната възможна икономия на енергия.
Термопомпата се включва 5 минути след избирането на 
този режим или от последното изключване.
При изключване, в рамките на първите 5 минути, 
термопомпата остава включена, за да осигури най-малко 
5 минути непрекъсната работа.

7.5.2  AUTOMATIC (АВТОМАТИЧЕН)
На дисплея се показва символът  + .

При този режим се използва термопомпата, а ако е необходимо 
– и нагревателният елемент, в рамките на работните граници 
на изделието, за да се осигури възможно най-добрият комфорт.
Термопомпата се включва 5 минути след избирането на 
този режим или от последното изключване.
При изключване, в рамките на първите 5 минути, термопомпата 
остава включена, за да осигури най-малко 5 минути непрекъсната 
работа.
7.5.3  BOOST (УСИЛВАНЕ)
На дисплея се показват символите  + , които мигат.

Този режим използва термопомпата и нагревателния 
елемент, в рамките на работните граници на изделието, за 
да се осигури по-бързо нагряване.
Термопомпата се включва 5 минути след избирането на 
този режим или от последното изключване.
При изключване, в рамките на първите 5 минути, термопомпата 
остава включена, за да осигури най-малко 5 минути 
непрекъсната работа.
Нагревателният елемент се включва веднага.
7.5.4  ELECTRIC (ЕЛЕКТРИЧЕСКИ)
На дисплея се показва символът .

При този режим се използва само нагревателният елемент 
в рамките на работните граници на изделието и е подходящ 
при ниски температури на входния въздух.
7.5.5  VENTILATION (ВЕНТИЛАЦИЯ)
На дисплея се показва съобщението .

При този режим се използва само електронният вентилатор 
в оборудването и е подходящ за рециркулация на въздуха 
в помещението, в което е инсталиран уредът, ако желаете.
В автоматичен режим вентилаторът ще бъде настроен на 
минимална скорост.

7.5.6  HOLIDAY (ПРАЗНИЦИ)
На дисплея се показва символът .

Този режим е подходящ, когато ви няма за кратко време, след 
което ще намерите оборудването работещо в автоматичен режим.
С помощта на бутони + и - е възможно задаване на дните 
на отсъствие, през които оборудването трябва да остане в 
състояние на готовност.
Натиснете  , а след това включете и изключете, за да потвърдите.

7.5.7  Соларен режим +  или + +  или 
 (Само за модели PCV3)
Когато бъде активиран соларният режим от менюто на 
техника за инсталиране, ще се предлагат само ECO – 
AUTOMATIC (АВТОМАТИЧЕН) – HOLIDAY (ПРАЗНИЦИ).

Когато символът  на дисплея мига, соларният режим 
не работи и уредът се намира в зададения режим: ECO, 
AUTOMATIC (АВТОМАТИЧЕН) или HOLIDAY (ПРАЗНИЦИ).
Когато на дисплея светне символът , произведената от 
соларната система енергия се използва за нагряване на 
вода в резервоара през соларния топлообменник.
7.5.8  Фотоволтаичен режим +  или + +  или 
Когато е активиран фотоволтаичният режим от менюто за 
инсталиране, ще се предлагат само ECO – AUTOMATIC 
(АВТОМАТИЧЕН) – HOLIDAY (ПРАЗНИЦИ).
Когато символът  на дисплея мига, фотоволтаичният 
режим не работи и уредът се намира в зададения режим: ECO, 
AUTOMATIC (АВТОМАТИЧЕН) или HOLIDAY (ПРАЗНИЦИ).
Когато на дисплея светне символът , произведената от 
фотоволтаичната система енергия се използва за нагряване 
на вода в резервоара.
При избран режим ECO термопомпата ще работи до 
достигане на зададената точка и нагревателният елемент 
е включен до достигане на зададената от менюто за 
инсталиране фотоволтаична точка.
При избран режим AUTOMATIC (АВТОМАТИЧЕН) нагревателният 
елемент също може да бъде включен преди достигане на 
зададената точка на този режим, ако условията го изискват.
7.5.9  Режим Off-Peak  +  или  +  + 
Когато е активиран фотоволтаичният режим от 
менюто за инсталиране, ще се предлагат само ECO – 
AUTOMATIC (АВТОМАТИЧЕН).
Когато на дисплея мига символът , режимът Off-Peak 
не работи и уредът остава в състояние на готовност, а 
термопомпата и нагревателния елемент са изключени.
В противен случай, когато на дисплея свети символът , 
уредът работи в режим ECO или AUTOMATIC (АВТОМАТИЧЕН).
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7.6  Допълнителни функции
7.6.1  Антилегионела 
На дисплея се показва символът .

На всеки две седмици, в определеното време, се изпълнява 
нагряващ цикъл за водата с помощта на нагревателния елемент 
в резервоара до съответната температура против легионела, 
като се поддържа температура за зададеното време.
Ако при достигане на температура против легионела, 
цикълът не се изпълни коректно в рамките на 10 часа, той 
се спира и се пуска отново след 2 седмици.
Ако искането за антилегионела функцията стане с избран 
режим HOLIDAY (ПРАЗНИЦИ), цикълът антилегионела ще 
бъде изпълнен незабавно, когато уредът се реактивира 
след зададения брой дни на отсъствие.

Антилегионела параметри Обхват По подраз-
биране

Зададена точка на температурата 
против легионела (P3) 50÷75°C 75°C
Продължителност на антилегионела 
цикъла (P4) 0÷90 min 30 min

Време на активиране на антилегионела 
цикъла (P29) 0÷23 h 23 h

7.6.2  Функция Размразяване
На дисплея се показва символът .

Това оборудване има автоматична функция за размразяване 
на изпарителя, активирана, когато го изискват работните 
условия, по време на работа на термопомпата.
Размразяването става чрез инжектиране на горещ газ в 
изпарителя, който позволява бързото му размразяване.
По време на размразяването нагревателният елемент, 
предоставен с оборудването, е изключен, освен ако не е 
зададено друго от менюто за инсталиране (параметър P6).
Максималната продължителност на размразяването е 8 минути.
7.6.2.1 Защита от замръзване 
На дисплея се показва символът .

Тази защита предпазва температурата на водата във вътрешността 
на резервоара да достигне стойности, близки до нулата.
При състояние на готовност на оборудването, когато температурата 
на водата в резервоара е 5°C или под 5°C (параметърът може да 
бъде конфигуриран чрез менюто за инсталиране), се активира 
функция за защита от замръзване, която включва нагревателния 
елемент до достигане на 12°C (параметърът може да бъде 
конфигуриран от менюто за инсталиране).
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7.7  Неизправности/защита
Това оборудване разполага със система за самодиагностика, която покрива някои възможни повреди или защита срещу 
аномални работни условия чрез: установяване, сигнализиране и приемане на аварийна процедура до отстраняване на 
неизправността.

Неизправност/защита Код на грешка Индикация на дисплея

Неизправност на долната сонда на резервоара P01  + P01
Неизправност на горната сонда на резервоара P02  + P02
Неизправност при размразяване на сондата P03  + P03
Неизправност в сондата за постъпващия въздух P04  + P04
Неизправност в сондата на входа на изпарителя P05  + P05
Неизправност в сондата на изхода на изпарителя P06  + P06
Неизправност в сондата за потока на компресора P07  + P07
Неизправност в сондата на соларния колектор P08  + P08
Защита от високо налягане E01  + E01
Аларма за соларния/рециркулационния контур E02  +E02
Температурата не е подходяща за алармата за действието на термопомпата
(с активна аларма водата се нагрява само с нагревателния елемент) PA  +PA

Липса на комуникация (с активна аларма оборудването не работи) E08  + E08
Неизправност в електронния вентилатор E03  + E03

В случай на някоя от горните неизправности е необходимо да се свържете със службата за техническа помощ на 
производителя, като посочите кода на грешката, показан на дисплея.
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8. ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!: Проверете дали оборудването е 
свързано със заземяващия проводник. 

ВНИМАНИЕ!: Проверете дали напрежението 
на линията съвпада с посоченото на 
фабричната табелка на оборудването. 

ВНИМАНИЕ: Уредът може да бъде включван 
само след като е бил напълнен с вода. 

Продължете със следващите операции за пускане 
в експлоатация:
• След като уредът е инсталиран и всички връзки са изпълнени 

(вентилационни, хидравлични, електрически, и др.), трябва 
да бъде напълнен с вода от битовата водопроводна мрежа. 
За да се напълни уредът, е необходимо да се отвори 
централният кран на битовата водопроводна мрежа и най-
близкият кран за топла вода, като се уверите, че целият 
въздух в резервоара се прогонва постоянно.

• Не надхвърляйте максимално допустимото налягане, 
посочено в раздел "Общи технически данни".

• Проверете предпазните устройства на водния кръг.
• Включете уреда в контакта.
• Когато щепселът бъде включен, котелът е в състояние 

на готовност, дисплеят остава изключен, бутонът за 
включване светва.

• Натиснете бутона Вкл./изкл., уредът се активира в режим 
"ECO" (фабрична настройка).

В случай на внезапно спиране на тока, когато се възстанови, 
оборудването ще рестартира от режима на работа преди 
прекъсването.
8.1  Заявка, редактиране на работни параметри
Това оборудване има две отделни менюта – за консултация 
и за промяна на работните параметри (вижте „8.1.1 Списък 
на параметрите на оборудването“).
При работещо оборудване параметрите могат да бъдат 
свободно консултирани по всяко време чрез отключване на 
бутоните (вижте „7.1 Включване и изключване на нагревателя за 
вода и отключване на бутоните“) и едновременно натискане на 
бутони "  " и "+" за 3 секунди. Етикетът на първия параметър 
е показан на дисплея с буквата "A". Натискането на бутон "+" 
показва неговата стойност, а при ново натискане на този бутон 
се показва етикетът на втория параметър "B" и така нататък.
След това целият списък с параметри може да се превърти 
напред/назад с бутони "+" и "-".
Натиснете бутон "Вкл./Изкл.", за да излезете.

Редактирането на един или повече работни параметъра 
може да бъде направено само когато оборудването е в 
състояние на готовност и изисква въвеждането на парола.

Обърнете внимание!: "Използването на паролата 
е запазено за квалифицирания персонал; всички 
последствия от некоректни настройки на параметрите 
ще бъдат единствена отговорност на клиента. По тази 
причина всякакви интервенции, изисквани от клиента 
от оторизирания център за техническа помощ DAIKIN 
по време на стандартния гаранционен период във 
връзка с проблеми с изделието поради неправилни 
настройки на защитените с парола параметри, няма 
да бъдат покрити от стандартната гаранция." 

С отключени бутони, само в състояние на готовност, 
натиснете заедно бутони "  " и "+" в продължение на 
3 секунди, за да влезете в менюто за промяна на параметрите 
на оборудването (защитено с парола: 35). На дисплея се 
показват две цифри "00". Натиснете бутон "  ". Цифрата "0" 
отляво мига, а с "+" и "-" изберете първата цифра за въвеждане 
(3) и натиснете "  ", за да потвърдите. Процедирайте по 
същия начин за втората цифра (5).
Ако паролата е вярна, на дисплея се показва параметърът 
P1. Натискането на бутона "+" показва на дисплея 
стойността по подразбиране на този параметър и може 
да бъде променяна с натискане на   , а с използването 
на бутони "+" и "-" е възможна смяна на стойността в 
рамките на позволения диапазон за този параметър. След 
това натиснете   , за да потвърдите, и бутона "+", за да 
продължите с другите параметри. 
След редактирането на желаните параметри натиснете 
бутона вкл./изкл., за да запишете и излезете.
Сега оборудването се връща в състояние на готовност.
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8.1.1  Списък на параметрите на оборудването
Параметър Описание Обхват По подразбиране Забележки
A Долна сонда за температура на водата -30÷99°C Измерена стойност Не се променя
B Горна сонда за температура на водата -30÷99°C Измерена стойност Не се променя
C Сонда за температура за размразяване -30÷99°C Измерена стойност Не се променя
D Сонда за температура на подавания въздух -30÷99°C Измерена стойност Не се променя

E Сонда за температурата на газа на входа на 
изпарителя -30÷99°C Измерена стойност / "0°C", ако 

P33 = 0 Не се променя (1)

F Сонда за температурата на газа на изхода 
на изпарителя -30÷99°C Измерена стойност / "0°C", ако 

P33 = 0 Не се променя (1)

G Сонда за температурата на изпускане на газа от 
компресора 0÷125°C Измерена стойност / "0°C", ако 

P33 = 0 Не се променя (1)

H Сонда за температурата на соларния колектор 
(PT1000) 0÷150°C Измерена стойност / "0°C", ако 

P16 = 2 Не се променя (2)

I Отваряща стъпка ЕРВ 30÷500 Измерена стойност / стойност 
P40, ако P39 = 1 Не се променя (1)

J Версия на фърмуера на захранващата платка 0÷99 Текуща стойност Не се променя

L Версия на фърмуера на потребителския 
интерфейс 0÷99 Текуща стойност Не се променя

P1 Хистерезис на долната сонда за вода за 
работа на термопомпата 2÷15°C 7°C Може да се променя

P2 Закъснение на включването на електриче-
ския нагревател 0÷90 min 6 min Функцията изключена

P3 Температура на зададената точка антилегионела 50°C÷75°C 75°C Може да се променя
P4 Продължителност антилегионела 0÷90 min 30 min Може да се променя

P5 Режим Размразяване 0 = спиране на компресора
1 = горещ газ 1 Може да се променя

P6 Използване на електрическия нагревател по 
време на размразяване 

0 = ИЗКЛ. 
1 = ВКЛ. 0 Може да се променя

P7 Закъснение между два последователни 
цикъла на размразяване 30÷90 min 45 min Може да се променя

P8 Температурен праг за започване на размра-
зяването -30÷0°C -2°C Може да се променя

P9 Температурен праг за спиране на размразяването 2÷30°C 3°C Може да се променя
P10 Максимална продължителност на размразяване 3min÷12min 8 min Може да се променя

P11 Стойност на сондата за температура на 
водата, показана на дисплея

0 = долна
1 = горна 1 Може да се променя

P12 Режим на използване на външната помпа
0 = винаги ИЗКЛ.
1 = рециркулация на топла вода
2 = термична соларна система

1 Може да се променя

P13 Работен режим на рециркулационната пом-
па на топлата вода

0 = с термопомпа
1 = винаги ВКЛ. 0 Може да се променя

P14 Тип на вентилатора на изпарителя (EC; AC; 
AC с двойна скорост)

0 = EC
1 = AC
2 = AC с двойна скорост

0 Може да се променя

P15 Тип предпазен превключвател на потока за 
топла вода/солар

0 = NC
1 = NO 0 Може да се променя

P16 Интеграция на соларен режим
0 = постоянно дезактивирано
1 = работещ с DIG1
2 = директно управление на тер-
мичната соларна система

0 Може да се 
променя (2)

P17 Закъснение на стартиране на термопомпата 
след отваряне на DIG1 10÷60 min 20 min Може да се 

променя (2)

P18
Стойност на температурата на долната сонда 
за вода за спиране на термопомпата при инте-
грация на соларен режим = 1 (работи с DIG1)

20÷60°C 40°C Може да се 
променя (2)
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Параметър Описание Обхват По подразбиране Забележки

P19
Хистерезис на долната сонда за вода за 
стартиране на помпата при интеграция на 
соларен режим = 2 (директно управление 
на термичната соларна система)

5÷20°C 10°C Може да се 
променя (2)

P20
Температурен праг за действието на соларен 
дренажен вентил/жалузи на соларния колектор 
при интеграция на соларен режим = 2 (директно 
управление на термичната соларна система)

100÷150°C 140°C Може да се 
променя (2)

P21
Стойност на температурата на долната сон-
да за вода за спиране на термопомпата при 
интеграция на фотоволтаичен режим

30÷70°C 62°C Може да се променя

P22
Стойност на температурата на горната сонда 
за вода за спиране на електрическия нагрева-
тел при интеграция на фотоволтаичен режим

30÷80°C 75°C Може да се променя

P23 Интеграция на фотоволтаичен режим 0 = постоянно дезактивирано
1 = активирано 0 Може да се променя

P24 Работен режим Off-peak
0 = постоянно дезактивирано
1 = активиран с ECO
2 = активиран с AUTO

0 Може да се променя

P25 Стойност на офсета при горната сонда за 
температурата на водата -25÷25°C 0°C Може да се променя

P26 Стойност на офсета при долната сонда за 
температурата на водата -25÷25°C 0°C Може да се променя

P27 Стойност на офсета при сондата за темпе-
ратурата на входа за въздух -25÷25°C 0°C Може да се променя

P28 Стойност на офсета при сондата за темпе-
ратурата на размразяване -25÷25°C 0°C Може да се променя

P29 Час на стартиране на антилегионела 0÷23 часа 23 часа Може да се променя

P30 Хистерезис на горната сонда за работа на 
електрическия нагревател 2÷20°C 7°C Може да се променя

P31 Период на работа на термопомпата в режим 
AUTO за изчисление на скоростта на нагряване 10÷80 min 30 min Може да се променя

P32 Температурен праг за използване на елек-
трическия нагревател в режим AUTO 0÷20°C 4°C Може да се променя

P33 Управление на електронния регулиращ 
вентил (ЕРВ)

0 = постоянно дезактивирано
1 = активирано 0 Може да се 

променя (1)

P34 Период на изчисление на прегряване за 
режим на автоматично управление на ЕРВ 20÷90 s 30 s Може да се 

променя (1)

P35 Зададена точка на прегряване за режим на 
автоматично управление на ЕРВ -8÷15°C 4°C Може да се 

променя (1)

P36 Зададена точка на охлаждане на прегряването 
за режим на автоматично управление на ЕРВ 60÷110°C 88°C Може да се 

променя (1)

P37 Стъпково отваряне на ЕРВ по време на 
режим размразяване (x10) 5÷50 15 Може да се 

променя (1)

P38 Минимално стъпково отваряне на ЕРВ с 
режим за автоматично управление (x10) 3~45 9 Може да се 

променя (1)

P39 Режим на ЕРВ управление 0= автоматичен
1 = ръчен 0 Може да се 

променя (1)

P40
Първоначално стъпково отваряне на ЕРВ с режим 
на автоматично управление / стъпково отваряне 
на ЕРВ с режим на ръчно управление (x10)

5÷50 25 Може да се 
променя (1)

P41 Температурен праг AKP1 за ЕРВ KP1 усилване -10÷10°C -1 Може да се 
променя (1)

P42 Температурен праг AKP2 за ЕРВ KP2 усилване -10÷10°C 0 Може да се 
променя (1)
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Параметър Описание Обхват По подразбиране Забележки

P43 Температурен праг AKP3 за ЕРВ KP3 усилване -10÷10°C 0 Може да се 
променя (1)

P44 ЕРВ KP1 усилване -10÷10 2 Може да се 
променя (1)

P45 ЕРВ KP2 усилване -10÷10 2 Може да се 
променя (1)

P46 ЕРВ KP3 усилване -10÷10 1 Може да се 
променя (1)

P47 Максимално позволена входна температура 
за работа на термопомпата 38÷43°C 43°C Може да се променя

P48 Минимално позволена входна температура 
за работа на термопомпата -10÷10°C -7°C Може да се променя

P49
Праг на входната температура за изпарител 
EC или AC с настройка на вентилатора на 
двойна скорост

10÷40°C 25°C Може да се променя

P50 Долна зададена точка на температурата на 
водата антифриз 0÷15°C 12°C Може да се променя

P51 Зададена точка висока скорост EC вентила-
тор изпарител 60÷100% 65% Може да се променя

P52 Зададена точка ниска скорост EC вентила-
тор изпарител 10÷60% 40% Може да се променя

(1) = НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ТОВА УСТРОЙСТВО
(2) = САМО ЗА МОДЕЛИ "EKHHE200PCV3, EKHHE260PCV3"

9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

 ВНИМАНИЕ: Не се опитвайте да ремонтирате сами вашия уред.
 Следващите проверки са запазени само за квалифициран персонал.

Повреда Препоръчвано действие

Оборудването не се включва

• Проверете дали изделието е действително захранено от електрическата мрежа.
• Изключете оборудването, след което го включете отново след няколко минути.
• Проверете захранващия кабел в изделието.
• Проверете дали предпазителят със стопяема жичка на захранващата платка е цял. Ако не е, 

сменете го с 5 A предпазител, сертифициран по IEC-60127-2/II със забавено действие.

Водата не може да бъде нагрявана 
чрез термопомпата в режим ECO или 
AUTOMATIC (АВТОМАТИЧЕН)

• Изключете оборудването, след което го включете отново след няколко часа.
• Изключете оборудването от мрежата, изпуснете част от водата, съдържаща се 

в резервоара (прибл. 50%), след това го напълнете отново и включете отново 
оборудването в режим ECO.

Термопомпата остава включена без 
спиране

• Без да черпите топла вода от изделието, проверете дали след няколко часа 
нагряването през термопомпата е положително.

Водата не може да бъде нагрявана чрез 
интегрирания нагревателен елемент в 
режим AUTOMATIC (АВТОМАТИЧЕН)

• Изключете оборудването и проверете защитния термостат на нагревателния 
елемент в оборудването и го върнете в изходно състояние, ако е необходимо. 
След това включете оборудването в режим AUTOMATIC (АВТОМАТИЧЕН).

• Изключете оборудването от мрежата, изпуснете част от водата, съдържаща се 
в резервоара (прибл. 50%), след това го напълнете отново и включете отново 
оборудването в режим AUTOMATIC (АВТОМАТИЧЕН).

• Влезте в менюто за инсталиране и увеличете стойността на параметър P32, например на 7°C.
• Проверете дали защитният термостат на нагревателния елемент не е задействал 

(вижте 9.2)
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9.1  Смяна на предпазителя на захранващата платка
Процедирайте, както е описано по-долу (запазено само за 
квалифициран технически персонал):
• Изключете захранването на оборудването.
• Свалете горния капак на оборудването, а след това 

капака на захранващата платка.
• Свалете капачката на предпазителя, след това 

и предпазителя, с помощта на подходяща отвертка.
• Поставете нов 5 A предпазител, сертифициран по IEC-60127-2/

II със забавяне (T5AL250V), а след това и защитната капачка.
• Сглобете всички пластмасови компоненти и се уверете, 

че оборудването е инсталирано правилно, преди да го 
захраните.

фиг. 28

9.2  Връщане в изходно състояние на защитния 
термостат на нагревателния елемент (reset)
Това оборудване разполага със защитен термостат с ръчен 
"reset", свързан последователно с нагревателния елемент, 
потопен във вода, който прекъсва захранването в случай на 
превишена температура в резервоара.
Ако е необходимо, процедирайте по следния начин, за да изпълните 
"reset" на термостата (запазено за квалифициран персонал):
• Изключете изделието.
• Свалете въздухопроводите.
• Свалете покритието отгоре, като първо отвинтите 

крепежните винтове (фиг. 29).
• Свалете предния панел и извършете ръчен "reset" на задействания 

защитен термостат (фиг. 30). В случай на интервенция централният 
щифт на термостата излиза на около 2 mm.

• Върнете сваленото преди това горно покритие.

фиг. 29– Сваляне на горното покритие

фиг. 30– Сваляне на предния панел
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 ВНИМАНИЕ!: Интервенцията на защитния 
термостат може да бъде предизвикана от 
неизправност, свързана с управляващата 
платка, или от липсата на вода в резервоара. 

 ВНИМАНИЕ!: Изпълнението на ремонтни 
дейности по частите с предпазна функция 
компрометира безопасното действие на 
оборудването. Сменяйте повредените части 
само с оригинални резервни части.  

 Обърнете внимание!: Интервенцията на термостата 
изключва действието на нагревателния елемент, 
но не и на термопомпената система в рамките на 
позволените работни граници.

 ВНИМАНИЕ! Ако операторът не може да 
отстрани повредата, изключете оборудването 
и се свържете със Службата за техническа 
помощ, като посочите модела на закупеното 
от вас изделие. 

10. ПОДДРЪЖКА

 ВНИМАНИЕ!: Всякакви ремонти по оборудването 
трябва да бъдат правени от квалифициран 
персонал. Неправилно извършените ремонти 
могат да изложат потребителя на сериозен 
риск. Ако оборудването има нужда от ремонт, 
свържете се със сервизен център.

 ВНИМАНИЕ!: Преди да предприемете дейност по 
техническата поддръжка, трябва да се уверите, че 
оборудването не е и не може да бъде захранено 
инцидентно с електричество. По тази причина 
изключвайте захранването при всяка операция 
за техническа поддръжка или почистване.

10.1  Проверка/смяна на защитния анод
Магнезиевият (Mg) анод, наричан също и "жертвен", 
предпазва от процеси на повърхностна корозия, активирани 
от вихрови токове, възникнали в котела. 
Всъщност магнезият е по-слабо зареден в сравнение с материала, 
с който е покрит котелът отвътре, поради което привлича първо 
негативните заряди, които възникват при нагряването на водата, 
като се "самоизразходва". Така анодът се "жертва", като корозира 
вместо резервоара. Котелът има два анода, единият е монтиран 
в долната част на резервоара, а другият – в горната част на 
резервоара (зона, подложена на повече корозия).
Целостта на Mg аноди трябва да бъде проверявана най-
малко на всеки две години (препоръчително само веднъж 
годишно). Операциите трябва да бъдат изпълнявани само 
от квалифициран персонал.

Преди това се прави проверка:
• Затворете входа за студена вода.
• Продължете с изпразване на котела (вижте параграф 

„10.2 Изпразване на котела“).
• Отвинтете горния анод и проверете неговата корозия; ако 

корозията засяга повече от 2/3 от повърхността на анода, 
продължете със смяна.

фиг. 31

Анодите имат специални запечатващи уплътнения, 
които предотвратяват водните течове; препоръчително 
е в нагревателни водопроводни системи да се използва 
анаеробен уплътнител за резба. Уплътненията трябва да 
бъдат сменени с нови при проверка и при смяна на анода. 
10.2  Изпразване на котела 
Ако не се използва, особено при ниски температури, 
е препоръчително да се изпусне водата от котела.
При това оборудване просто откачете входната връзка за вода 
(вижте параграф „6.5 Хидравлични връзки“). Алтернативно, 
при инсталиране на системата е препоръчително да се 
инсталира изпускателен кран с връзка за маркуч.

 Обърнете внимание!: При ниски температури не 
забравяйте да изпразните системата, за да избегнете 
замръзване.  
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11. НАЧИН НА ИЗХВЪРЛЯНЕ

В края на експлоатационния живот термопомпата трябва 
да бъде утилизирана в съответствие с действащите 
нормативни разпоредби.

 ВНИМАНИЕ!: Това оборудване съдържа 
флуорирани парникови газове, включени в 
Протокола от Киото. Операциите по техническа 
поддръжка и утилизация трябва да бъдат 
изпълнявани само от квалифициран персонал.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Съгласно Директиви 2011/65/ЕС и 2012/19/ЕС за 
ограничаването на употребата на опасни 
вещества в електрическото и електронното 
оборудване, както и изхвърлянето на отпадъци.
Символът зачеркната кофа за отпадъци по 

оборудването или по неговата опаковка показва, че в края 
на полезния си живот изделието трябва да бъде събирано 
отделно от другите отпадъци.

По тази причина в края на неговия експлоатационен 
живот потребителят трябва да предаде оборудването в 
съответните центрове за рециклиране на електрическо и 
електронно оборудване или да го върне на дилъра, когато 
купува ново оборудване от еквивалентен тип на база 1:1.
Адекватното разделно събиране на отпадъци за последващо 
изпращане на изведеното от експлоатация оборудване за 
съответстващо на изискванията за опазване на околната 
среда рециклиране, третиране и/или утилизиране помага да се 
предотвратят негативните ефекти върху околната среда и здравето 
и благоприятства повторната употреба и/или рециклирането на 
материалите, от които е направено оборудването.
Неразрешеното изхвърляне на изделието от потребителя 
е свързано с прилагането на административни санкции, 
предвидени в действащото законодателство.
Основните материали, от които е направено оборудването:
• стомана
• магнезий
• пластмаса

• мед
• алуминий
• полиуретан

12. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Описания мерна 
единица EKHHE200PCV3 EKHHE260PCV3 EKHHE200CV3 EKHHE260CV3

Деклариран профил на натоварване L XL L XL

Клас на енергийна ефективност при нагряване на вода при средни 
метеорологични условия A+ A+ A+ A+

Енергийна ефективност при нагряване на вода в % при средни 
метеорологични условия % 135 139 135 139

Годишна консумация на електроенергия в kWh в смисъла на крайна 
енергия при средни метеорологични условия kWh 758 1203 758 1203

Температурни настройки на термостата на нагревателя за вода °C 55 55 55 55

Вътрешно ниво на звукова мощност Lwa в dB dB 50 50 50 50

Нагревателят за вода може да работи само през извънпиковите часове НЕ НЕ НЕ НЕ

Специфични предпазни мерки, които трябва да бъдат взети по 
време на монтажа, инсталирането или техническата поддръжка на 
нагревателя за вода

Вижте ръководството

Енергийна ефективност при нагряване на вода в % при екстремално 
студени метеорологични условия % 105 100 105 100

Енергийна ефективност при нагряване на вода в % при екстремално 
топли метеорологични условия % 147 148 147 148

Годишна консумация на електроенергия в kWh в смисъла на крайна 
енергия при екстремно студени метеорологични условия kWh 979 1672 979 1672

Годишна консумация на електроенергия в kWh в смисъла на крайна 
енергия при екстремно топли метеорологични условия kWh 698 1132 698 1132

Външно ниво на звукова мощност Lwa в dB dB 49 49 49 49
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