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Navodila NEW ENERGY vsebujejo pomembne informacije za pravilno in varno montažo, zagon, uporabo ter 
vzdrževanje toplotne črpalke. 
 
 
 

V evropski uniji obstajajo sistemi za ločeno zbiranje odpadkov za odrabljeno električno in elektronsko 
opremo. Vaš izdelek je zasnovan in izdelan iz visokokakovostnih materialov in komponent, ki jih je 
mogoče reciklirati in ponovno uporabiti. 
 

Pomagajte ohraniti okolje v katerem živimo. 
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1 NAMEN IN VSEBINA NAVODIL 

Navodila so namenjena podajanju osnovnih informacij pri izbiri, montaži, uporabi in vzdrževanju toplotne črpalke NEW 
ENERGY. Navodila so napisana za uporabnika naprave; tudi brez predhodnih specifičnih znanj bo uporabnik s pomočjo 
teh navodilih lahko učinkovito uporabljal napravo.  
Navodila opisujejo napravo v času dobave; torej morajo biti posodobljena v primeru tehničnih izboljšav v smislu moči, 
ergonomije, varnosti in funkcionalnosti, ki jih opravlja proizvajalec. 
Predlagamo uporabniku, da podrobno sledi tem navodilom. Še posebej delom, ki obravnavajo varnost pri delu z 
napravo in redno vzdrževanje. 
 

1.1 HRAMBA NAVODIL 

Ta priročnik je del izdelka. Zagotovite, da je vedno z napravo, tudi v primeru prodaje oziroma prenosa na drugega 
lastnika ali ob namestitvi na drugo mesto, tako da lahko v vsakem trenutku posežete po njem. 
V primeru izgube ali poškodbe priročnika se obrnite na prodajalca. 
Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe oblike in tehničnih podatkov izdelka brez predhodne najave. 
Namestitev, uporaba in vzdrževanje peči mora biti v skladu s tem priročnikom ter s trenutno veljavno zakonodajo. 
Risbe, meritve, diagrami in vse ostale konfiguracije so podane samo kot primer. 

1.2 POMEN GRAFIČNIH ZNAKOV V NAVODILIH 

 

Simbol opozarja na prisotnost pomembnega sporočila; neupoštevanje napisanega lahko povzroči 
resno škodo na kaminski peči ter poškodbe na osebah 

 
Označuje operacije, katerih naj bi se izogibali. 

 

Označuje informacije, katere bo moral uporabnik slediti za dobro delovanje naprave v primeru 
samozaščite. Označuje tudi določena splošna  opozorila. 

 
 

2 UPOŠTEVANI NORMATIVI 

Naprave NEW ENERGY kot celota in vsi posamezni sestavni deli so bili projektirani v skladu s ledečimi normativi in 
harmonizirami normami: 

• Evropske Direktive: 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, 2012/19/UE; 

• Norme EN 60335-2-21/A2, EN 60335-2-40/A2, EN 60335-1/A14; EN 62233; 

• Norme EN 55014-1/A1, EN 55014-2/A2, EN 61000-3-2/A2, EN 61000-3-3. 
 
 

3 DOVOLJENA UPORABA 

• Proizvajalec odklanja vse pogodbene in izven pogodbene odgovornosti zaradi poškodb, povzročenih osebam, 
živalim ali stvarem, zaradi napak montaže, regulacije in vzdrževanja, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi 
površnega ali delnega branja navodil. 

• Naprava je namenjena za proizvodnjo tople sanitarne vode za domačo uporabo. Uporaba za druge namene, ki ni 
izrecno dovoljena s strani proizvajalca, se smatra kot ne prava in torej ni dovoljena. 

• Mesto namestitve, električno in vodno omrežje morajo biti določeni s strani projektanta in morajo upoštevati 
tako tehnične zahteve postrojenja kot morebitno lokalno zakonodajo in pravilnike. 

• Vsa dela morajo biti opravljena s strani kvalificiranega in usposobljenega osebja upoštevajoč lokalno zakonodajo 
in pravilnike. 
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4 SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA 

Pred kakršnemkoli posegom v napravo NEW ENERGY mora operater dobro poznati delovanje naprave in krmilnika in 
razumeti informacije podane v teh navodilih. 

Strogo je prepovedano odstraniti ali obiti katerikoli varnostni element naprave. 
Prepovedano je odstraniti rešetke na izhodu ventilatorja ali na plastičnem pokrovu. 

Prepovedana je uporaba naprave s strani otrok in motenih oseb brez spremstva. 

Prepovedano se je dotikati naprave z bosimi nogami in mokrimi deli telesa. 

Prepovedano je vleči, dotikati se električnih kablov, ki visijo iz naprave tudi, ko je naprava izključena 
iz električnega omrežja. 

Prepovedano je stopati na napravo, sesti nanjo ali nanjo naslanjati stvari. 

Prepovedano je direktno škropiti ali polivati napravo. 

 

Prepovedano je odvreči, opustiti ali pustiti na dosegu otrok embalažo (kartone, trakove, plastične 
vrečke itd.), saj so lahko vir nevarnosti. 

Kakršenkoli vzdrževalni poseg, redni ali izredni, je dovoljeno opravljati le ob ugasnjeni in iz omrežja 
izključeni napravi. 

Le kvalificiranim osebam je dovoljeno odstraniti plastični pokrov. 

V premikajoče dele ni dovoljeno vtikati orodja, predmetov ali rok. 

Za napravo odgovorna oseba in vzdrževalec morata biti poučena in primerno izobražena za varno 
upravljanje z napravo. 

 

Upravljavci naprave morajo biti seznanjeni z varno uporabo individualnih zaščitnih sredstev in 
varnim načinom dela. 

 

4.1 VARNOST IN ZDRAVJE DELAVCEV 

Evropska unija je sprejela več direktiv o zdravju in varnosti na delovnem mestu, kot so: 89/391/CEE, 89/686/CEE, 
89/655/CEE, 86/188/CEE e 77/576/CEE. Vsak zaposleni mora te direktive upoštevati in poskrbeti za njihovo 
implementacijo: 

 

Ne spreminjajte ali zamenjujte delov naprave brez specifičnega dovoljenja proizvajalca. Proizvajalec 
se omejuje odgovornosti v primeru takih posegov. 

 

Uporaba delov, potrošnih materialov ali rezervnih delov, ki niso priporočeni s strani proizvajalca 
in/ali niso opisani v tem priročniku, lahko pomeni nevarnost za upravljavca in/ali poškoduje 
napravo.  

 

Delovno mesto operaterja mora biti čisto in urejeno, na njem ne sme biti prosto premikajočih se 
stvari. Poskrbljeno mora biti za primerno osvetljenost. 

 

Zagotovite primerno prezračevanje delovnega mesta in da so prezračevalne naprave vedno 
vključene in delujejo brezhibno – skladno s predpisi. 

 

4.2 OSEBNA ZAŠČITNA SREDSTVA 

Med uporabo in servisiranjem enote NEW ENERGY je potrebno poskrbeti za osebna zaščitna sredstva kot so: 

 

Oblačila: Serviserji in operaterji morajo nositi zaščitna oblačila, ki odgovarjajo osnovnim varnostnim 
veljavnim predpisom. V primeru spolzkih tal morajo nositi varnostno obutev s podplati proti zdrsu. 

 
Rokavice: Med vzdrževanjem in čiščenjem je potrebno nositi zaščitne rokavice. 

  

Maska in očala: Zaščito respiratornih poti (maska) in oči (očala) je potrebno nositi med 
vzdrževalnimi deli in med čiščenjem. 

 

4.3 VARNOSTNI SIMBOLI 

Na napravi se nahajajo sledeča opozorila, ki jih osebje mora upoštevati: 

 
Splošna nevarnost 

 
Nevarnost električnega udara 

 
Prisotnost premikajočih se delov 

 
Prisotnost površin, ki lahko povzročijo poškodbe 
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5 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI 

Toplotna črpalka za toplo sanitarno vodo je ena najbolj ekonomičnih sistemov za pripravo tople sanitarne vode. 

5.1 FLEKSIBILNOST IN PREDNOSTI NEW ENERGY 

Rekuperaciija odvečne energije: napravo je mogoče namestiti v bližino kuhinje, v kotlovnico ali v garažo, praktično v 
vsak prostor s precejšnjo odvečno energijo. Na tak način bo imela toplotna črpalka visok izkoristek tudi, ko je zunaj 
izredno nizka temperatura. 

 

Topla voda in razvlaževanje: enoto lahko postavite v pralnico. Med delovanjem (gretjem vode) niža temperaturo v 
prostoru in posledično niža vlago v prostoru. 

 

Hlajenje shrambe: enoto lahko postavimo v shrambo, saj znižanje temperature v prostoru pomaga ohraniti živila 
sveža daljši čas. 

Topla voda in kroženje svežega zraka: enoto lahko postavimo v garažo, telovadnico, klet in podobno. Med pripravo 
tople vode ohlaja prostor in vpihuje svež zrak. 

Kompatibilno z različnimi viri energije: enota lahko deluje z dodatnim virom ogrevanja, kot so solarni paneli, zunanje 
toplotne črpalke, kotli ali drugi energetski viri. 

 

Ekonomično in ekološko gretje sanitarne vode: Toplotna črpalka je ena najbolj ekonomičnih in učinkovitih alternativ 
tako kotlom na fosilna goriva kot konvencionalnim sistemom (električni grelniki). Z uporabo obnovljivega vira – toplote 
v zraku porabi veliko manj energije. 

Več funkcij: oblika toplotne črpalke in možnost kanaliziranja zračnih vodov omogoča različne načine uporabe enote. 
Glede na namestitev je lahko uporabljena samo kot toplotna črpalka, lahko pa je uporabljena tudi kot razvlaževalec ali 
rekuperator energije. 

 

Funkcija, za katero je bila enota izdelana, je toplotna črpalka za pripravo tople sanitarne vode. Vsi 
ostali sekundarni efekti (hlajenje prostora, razvlaževanje, rekuperacija odvečne energije) se 
obravnavajo kot sekundarni efekt,  katerih ni mogoče natančno krmiliti. Zaradi tega se podajajo 
tehnični podatki samo za segrevanje sanitarne vode. 

 

5.2 KOMPAKTEN DESIGN 

Enota je projektirana za pripravo tople sanitarne vode v individualnih hišah in stanovanjih.  Zaradi izredne 
kompaktnosti in prijetnega designa je primerna za notranjo vgradnjo. 
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5.3 RAZPOLOŽLJIVI MODELI 

Za različne namestitvene zahteve so na razpolago tri različice enote NEW ENERGY: 

• HPM (New Energy): opremljena s toplotno črpalko, električnim grelnikom in z dodatno serpentino za uporabo 
s solarnimi paneli ali kotli na biomaso; 

• HPD (New Energy DS): z dvema serpentinama za uporabo s tremi viri energije (elektrika, sonce, kotel). 
 

5.4 RAZPOLOŽLJIVI DODATKI 

Dodatki ki so na razpolago za modela HPM in HPD in so potrebni za krmiljenje solarnega sistema ali cirkulacijskega 
voda sanitarne vode: 

• ONE-FL: pretočno stikalo 1”Ž; 

• ONE-SAS: temperaturno tipalo s kablom. 
 

6 TEHNIČNE LASNOSTI 

� Jeklen vodni hranilnik z dvojnim slojem emaila.  
� Magnezijeva anoda za proti korozivno zaščito . 
� Kondenzator ovit na zunanji strani hranilnika, ni odlaganja vodnega kamna in onesnaženja vode v primeru 

puščanja. 
� Toplotna izolacija (42 mm) iz ekspandiranega poliuretana. 
� Zunanji ovoj iz plastičnega materiala v RAL 9006. 
� Zgornji pokrov je plastičen in zvočno izoliran. 
� Kompresor visoke zmogljivosti s hladilnim medijem R134a. 
� Varnostni elementi nizkega in visokega tlaka. 
� Električni uporovni grelnik kot back-up (z integriranim varovanjem pri 90°C), ki zagotavlja toplo vodo tudi pri 

izredno nizkih zunanjih temperaturah. 
� Kontakt ON-OFF za zagon zunanje naprave. 
� Cikel tedenske dezinfekcije. 
� Možnost krmiljenja cirkulacije tople sanitarne vode ali solarnega sistema (dodatno temperaturno tipalo, 

priključek za pretočno tipalo in priklop za zunanjo črpalko). 

 

7 V EMBALAŽI DOBITE 

Pred pričetkom z investicijo se prepričajte, da se v embalaži nahaja sledeče. 

Embalaža 

Izdelek  Slika Količina 

Toplotna črpalka za toplo 
sanitarno vodo 

 

1 

Navodila za uporabnika 

 

1 

Plastičen zvočno 
izoliran pokrov 
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8 PREGLED NAPRAVE 

8.1 SESTAVNICA IN OPIS 

 

 

 

8.2 DIMENZIJE 

 
             HPM         HPD 
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Dimenzije 
[mm] 

HPM 
200 

HPM 
300 

HPD 
200 

HPD 
300 

A 1638 1888 1638 1888 

B 1124 1374 1124 1374 

C 1062 1312 1062 1312 

D 697 

E - 357 - 357 

F 262 

G 262 

H 747 982 747 982 

I 932 1182 932 1182 

J 25 

K φ 177 

L 706 

M φ 654 

N - 932 1092 

O - 792 902 

 
              HPM             HPD 

   
 

DIMENZIJE 
POZ. OPIS 

200 300 

1 Toplotni izmenjevalnik iz aluminija 3/8” 3/8” 

2 Prehod za dodatni kabel Φ 17 mm Φ 17 mm 

3 Prehod za električni priključek Φ 17 mm Φ 17 mm 

4 Odvod kondenza Φ 22 mm x 0,3 m Φ 22 mm x 0,3 m 

5 Odvod tople vode G 1” ž G 1” ž 

6 Magnezijeva anoda – proti korozijska zaščita 1” ¼ ž 1” ¼ ž 

7 Temperatura hranilnika zgoraj (T3) + termostat T85°C Φ 12 mm x L 120 mm Φ 12 mm x L 120 mm 

8 Priključek cirkulacijskega voda G ½” ž G ½” ž 

9 Električni uporovni grelnik 1200 W z termostatom 1” ¼ ž 1” ¼ ž 

10 Ozemljitev M6 M6 

11 Temperatura hranilnika spodaj (T2) Φ 12 mm x L 90 mm Φ 12 mm x L 90 mm 

12 Vstop hladna voda  G 1” ž G 1” ž 

13 Izhodni priključek solarnega medija G 1” ž G 1” ž 

14 Dodatna tipalo (samo pri HPM 300,HPD 300) / Φ 12 mm x L 90 mm 

15 Vstopni priključek solarnega medija G 1” ž  G 1” ž 

16 Solarna serpentina 1,2 m2 1,2 m2 

17 Izhod zgornjega vodnega izmenjevalnika G 1” ž G 1” ž 

18 Vhod zgornjega vodnega izmenjevalnika G 1” ž G 1” ž 

19 Zgornji izmenjevalnik 0,5 m2 0,8 m2 
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8.3 UVODNICA 

 
8.4 ZAMENJAVA MAGNEZIJEVE ANODE 

Magnezijeva anoda je zaščita proti koroziji. Vstavljena je v hranilnik za preprečitev oblog oksida v notranjosti 
hranilnika in za zaščito drugih delov. Lahko prispeva k daljši življenjski dobi hranilnika. 
Anodo je potrebno kontrolirati vsako leto in jo zamenjati, ko je tanjša od 22 mm. 

• Ugasnite napravo in jo izključite iz električnega 
napajanja. 

• Iztočite vodo iz hranilnika. 

• Iz hranilnika odvijte staro anodo. 

• Zamenjajte jo z novo anodo. 
• Napolnite vodo. 

 

 

8.5 DELOVNI TERMOSTAT UPOROVNEGA GRELNIKA 

 

 
 

Električni uporovni grelnik je opremljen z delovnim termostatom. Do tega termostata dostopite z odstranitvijo 
prednjega pokrovčka. Ta termostat omogoča nastavitev temperature med 15 in 75°C. Vsaka črtica na termostatu 
predstavlja spremembo temperature za 10°C. 
Tovarniško je nastavljen na maksimalno vrednost, torej 75°C. Te vrednosti ni priporočljivo spreminjati, saj bi to 
povzročalo napake pri kontroli ciklov proti legioneli. 
 

Odvod kondenza 

Dodatni viri (zunanja črpalka, 
flusostat, tipalo T6) 

Električno napajanje + oddaljen ON/OFF  
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9 NAMESTITEV 

 

POZOR: Vsi spodaj opisani postopki morajo biti opravljeni s strani USPOSOBLJENIH OSEB. Pred 
posegom v enoto preverite, da je bilo izključeno električno napajanje. 

 

9.1 SPLOŠNO 

Ob montaži ali kadar je potreben poseg v hladilno enoto, je potrebno strogo upoštevati postopke opisane v teh 
navodilih, vsa opozorila na enoti in poskrbeti za splošno varnost. Neupoštevanje tega lahko privede do nevarnih 
situacij. 

 

Ob dobavi preverite, ali je enota nepoškodovana. Enota je zapustila tovarno v odličnem stanju; 
morebitne poškodbe je potrebno takoj pokazati transporterju in jih zapisati na prevzemni list pred 
podpisom prevzema.  

Proizvajalec mora biti obveščen v roku 8 dni o resnosti poškodbe. Stranka mora izpolniti pisno prijavo v primeru 
resneje poškodbe. 

 

Opozarjamo, da so vse sheme v teh navodilih samo kot primer. 
Pravilna montaža sistema mora biti opravljena s strani monterja.  

 

9.2 VARNOSTNA NAVODILA 

Da bi preprečili poškodbe uporabnika, oseb ali stvari, je potrebno slediti tem navodilom. Nepravilna uporaba zaradi 
pomanjkanja znanja ali neupoštevanja teh navodil lahko povzroči kodo ali poškodbe. 
Napravo namestite le, ko je skladna s pravilniki, zakoni in lokalnimi normativi. Preverite napetost in frekvenco 
omrežja. Ta naprava je primerna samo za vtičnice z ozemljenjem, napetost omrežja 220 – 240V~ in 50Hz 
Upoštevati je potrebno sledeča opozorila: 
- preberite opozorila pred pričetkom montaže; 
- upoštevajte specifične nevarnosti, saj se nanašajo na varnost oseb; 
- ko ste navodila prebrali, jih hranite na dosegu za poznejšo uporabo. 

9.2.1 Opozorila 

V primeru, da postavite toplotno črpalko v majhen prostor, mora biti ta dobro prezračen, sicer bi 
lahko prišlo do zadušitve v primeru puščanja hladiva. 

Za montažo uporabljajte samo priložene ali specifične izdelke: uporaba okvarjenih elementov  lahko 
povzroči poškodbe zaradi požarov, električnih udarov, padcev naprave in podobno. 

Ne tržite nalepk z naprave: nalepke služijo opozarjanju ali opominjanju. Poskrbite, da ostanejo 
nepoškodovane, saj pripomorejo k varnosti. 

Obvezna je notranja montaža: ni dovoljeno montirati naprave zunaj na mestih, kjer bi bila izpostavljena 
dežju. 

Priporočena je montaža na mesto, kjer ni direktnega sončnega obsevanja ali blizu direktnega vira 
toplote: če to ni mogoče, postavite zaščito. 

 

Zagotovite, da okoli naprave ni ovir. 

9.2.2 Nevarnosti 

Ne postavljajte toplotne črpalke v prostore, kjer bi lahko prišlo do uhajanja vnetljivih plinov: v primeru 
uhajanja plina bi se lahko dvignila koncentracija plina v okolici naprave in pride lahko do eksplozije. 

Ne čistite naprave, ko je glavno stikalo naprave na "ON": električno napajanje mora biti med čiščenjem 
in vzdrževanjem vedno na "OFF", da ne pride do poškodb zaradi ventilatorja z visokimi obrati ali do 
električnega udara. 

V primeru, ko napravo uporabljate brez kanaliziranja hladnega odvodnega zraka, ne sme biti prostor 
namestitve manjši od 20 m

3 
in biti mora dobro prezračen. Zavedati se je potrebno, da je izstopni zrak iz 

naprave 5 – 10°C nižji od vstopnega in da se lahko temperatura v prostoru znatno zniža. 

 

Napravo ugasnite v kolikor pride do okvare ali v prostoru začutite nenormalne vonjave: takoj je 
potrebno izključiti električno napajanje (položaj "OFF"), da ne bi prišlo do električnega udara ali požara. 

 

V notranjosti naprave je nekaj elementov v gibanju. Ko delate v bližini, bodite še posebej pozorni 
nanje tudi, ko je naprava izključena. 

Temperature kompresorja in cevi v bližini so običajno precej visoke. Ko delate v bližini, bodite še 
posebej pozorni nanje tudi, ko je naprava izključena. 

 Aluminijasti izmenjevalnik je zelo oster in lahko povzroči resne poškodbe. 
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9.3 TRANSPORT 

Generalno pravilo: enoto se skladišči in prevaža v originalni embalaži, v vertikalnem položaju in prazno (brez vode). 
Med transportom (pazljivo) in skladiščenjem ni priporočljivo nagniti naprave za več kot 30°. Le za zelo kratke prevoze, 
če je bilo poskrbljeno, da se naprava ne bo poškodovala, je dovoljeno napravo postaviti horizontalno. Posebna 
pazljivost je potrebna pri nalaganju naprav: vse naprave morajo biti naložene in razporejene tako, da mednje postavite 
distančnike, da se štrleči deli (vodni priključki in uporovni grelniki) ne dotikajo, ker bi v nasprotnem lahko prišlo do 
poškodb. Dovoljene so skladiščne temperature med -20 in +70°C. 

9.3.1 Transport z viličarjem 

Pri prevažanju z viličarjem mora ostati enota pritrjena na paleti. Dvigajte jo le minimalno. Zaradi njenega visokega 
težišča je potrebno biti pozoren, de se naprava ne zvrne. Da ne bi prišlo do poškodb, je napravo potrebno odložiti na 
ravno podlago. 

9.3.2 Ročno premikanje 

Za ročno premikanje lahko uporabite leseno paleto. Z uporabo vrvi in pasov je mogoče napravo prenašati tudi 
drugače. V tem primeru je potrebno biti pozoren, da naprave ne nagnemo za več kot 45°C.  
Če se transportu v zvrnjenem položaju ni mogoče izogniti, je pred zagonom naprave potrebno počakati najmanj eno 
uro od takrat, ko je bila postavljena v končni položaj. 

 

POZOR: zaradi visokega težišča  in velike možnosti zvračanja, mora biti naprava zaščitena proti 
zvračanju. 

POZOR: Pokrov naprave ni nosilen, zato ne more prenašati teže naprave. 
 

POZOR: Napravo je dovoljeno nagniti samo na stran nasproti ročici (glej skico zgoraj) z drugimi 
besedami samo v levo od krmilnika. 

Naprava je opremljena z ročajem za lažje premeščanje. Ročaj je dobavljen, ne nameščen: v primeru potrebe, ga je 
potrebno namestiti in pritrditi z dvema vijakoma M8 v inserta v napravi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inserti M8 Maniglia Navoji M8 Ročica 
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9.4 ZAHTEVAN SERVISNI PROSTOR 

Spodaj je prikazan minimalni prostor potreben za servisiranje in vzdrževanje naprave.  
Poleg tega je potrebno poskrbeti, da ne pride do kroženja izpihanega zraka; neupoštevanje tega privede do slabega 
izkoristka naprave ali intervencije varnostnih protokolov. Iz teh razlogov je potrebno upoštevati spodnje razdalje. 

 

 
 
V tabeli pri strani so izpisane maksimalne 
skupne dolžine zračnih vodov tudi za 
primer, ko bi želeli uporabiti cevi premera 
160 mm. 
 
 

9.5 NAMESTITVENA SHEMA 

 

 

V kolikor so zračni vodi nameščeni (dovod in/ali odvod), se delno zmanjša zračni pretok in s tem moč 
toplotne črpalke. 

 

V kolikor napravo vežemo na zračne vode, morajo ti biti DN 180 mm za trde cevi ali notranji premer 180 
za pregibne cevi. Skupna dolžina cevi ne sme presegati 8 metrov in maksimalni statični tlak ne sme 
presegati 60 Pa. V kolikor imajo vodi kolena, se poveča padec tlaka. Če sta torej dva voda s koleni, 
skupna dolžina vodov ne sme presegati štirih metrov. 

Max dolžila cevi (in+out) d = 180 mm d = 160 mm 

Brez kolen 8 m 4,3 m 

1 6,9 m 3,2 m 

2 5,9 m 2,2 m 

3 4,9 m / 
Št. 90° kolen 

4 4 m / 
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Na vodnem dovodu je obvezno namestiti varnostno hidravlično enoto skladno s standardom EN 1487. V 
nasprotnem lahko pride do škode na stvareh ali celo poškodb pri osebah. Varnostna enota mora biti 
sestavljena iz zapornega ventila, ročnega ventila za praznjenje, nepovratnega ventila, čistilnega kosa, 
ročnega ventila za praznjenje in varnostnega ventila, nastavljenega na 7 bar. Za določitev položaja 
varnostne enote upoštevajte zgornjo shemo. Varnostna enota mora biti zaščitena pred zmrzaljo. 

Odvodna cev za praznjenje enote mora biti speljana v drenažo s stalnim padcem in mora biti zaščitena 
pred zmrzaljo. Voda mora imeti možnost neovirano kapljati iz varnostne enote, konec cevi mora biti 
odprt in biti na  atmosferskem tlaku. 

Varnostno enoto je potrebno redno preverjati (da ni blokirana) in odstranjevati vodni kamen. Bodite 
pozorni, da se ne opečete z vročo vodo. 

Raztezna posoda, pravilno dimenzionirana na količino vode v obtoku, mora biti nameščena na dovodni 
cevi hladne  vode. 

Vodo iz zalogovnika se prazni skozi ventil na dovodni cevi hladne vode (ventil ni priložen). 

Potem ko so bile priključene vse hidravlične cevi, odprite vstopni ventil hladne in armaturo tople vode 
tako, da se hranilnik napolni. Ko začne voda normalno iztekati iz pip, je zalogovnik napolnjen. Zaprite 
vse ventile in preverite cevi. Če kje pušča, popravite. 
V kolikor je vstopni tlak nižji od 1,5 bar, je potrebno na vstopno cev namestiti črpalko za dvig tlaka. Da bi 
zagotovili dolgo življenjsko dobo hranilniku, je potrebno na vstopno cev vgraditi regulator tlaka, ko je 
vstopnim tlak višji od 5,5 bara. 

Na vstopu zraka je dobro postaviti filter. V primeru dovoda zraka preko cevi je potrebno filter postaviti 
na vstopni del cevi. 

 

Za odvod kondenza – drenažo uparjalnika namestite napravo na ravno horizontalno podlago za največ 2 
stopinjama naklona proti odtoku, ki se nahaja na zadnji strani(nasprotna stran krmilnika). Če to ni 
mogoče, naj bo cev v najnižji točki. Če je potrebno na cevi napravite sifon. 

 

9.6 HIDRAVLIČNA VEZAVA 

Hidravlična vezava mora biti skladna z nacionalnimi in lokalnimi normativi. Cevi so lahko iz večplastnih cevi (Pex-Al-
Pex), polietilena, ogljikovega ali nerjavečega jekla in morajo prenesti najmanj 100°C in 10 bar. Cevi morajo biti pazljivo 
dimenzionirane glede na željen pretok in glede na padce tlaka v hidravličnem sistemu. Vse cevi morajo biti izolirane z 
zaprto celično izolacijo primerne debeline. Enota mora biti povezana na vodovodno omrežje z gibljivimi cevmi. Sistem 
mora vsebovati: 

• Kovinski Y filter (postavljen na vstopno cev) z mrežo, ne večjo od 1 mm. 

• Regulator tlaka (priporočeno 3 bar), ko je tlak omrežja višji od 5,5 bar. 

• Hidravlično varnostno enoto (7 bar). 

• Ročni ventil za ločevanje naprave od vodovodnega omrežja. 

• Ročni ventil za praznjenje hranilnika, če je to potrebno. 

• Termometre v tulkah za  kontrolo temperature. 

• Raztezne posode, varnostne ventile in odzračevalne lončke, kot je določeno na shemah . 
 

Povezave opravite tako, da teža cevi ne bo obremenjevala enote. 

Preverite trdoto vode. Ta ne sme biti manjša od 15°f (francoske stopinje). V primeru trše vode je 
potrebno na dovod namestiti mehčalec vode tako, da voda ne bo trša od 20°f in ne mehkejša od 15°f. 

POZOR: Ko je mogoče, med privijanjem cevi na hidravlične priključke vedno privijajte na način cevne 
klešče proti ključu. 

POZOR: Dovodna cev hladne vode mora biti priključena na moder priključek. V nasprotnem lahko 
pride do nepravilnega delovanja naprave. 

POZOR: obvezno je namestiti kovinski Y filter (postavljen na vstopno cev) z mrežo, ne večjo od 1 mm. 
V kolikor ni nameščen ta filter, garancija ni veljavna. Poskrbeti je potrebno, da je filter vedno čist. 
Očistite ga po prvem polnjenju naprave in nato periodično po potrebi. 

POZOR: če je na sistem nameščena in povezana zunanja črpalka (za cirkulacijo tople sanitarne vode 
ali solarnega sistema), je priporočljivo namestiti tudi pretočno stikalo sicer se nedelovanje črpalke ne 
zazna in lahko pride do napak na napravi. 

Odvod kondenza izvedite skladno z navodili za namestitev. Če je odvod napačno nameščen, se lahko 
zamaši in voda teče po napravi ter povzroči škodo na napravi. 

 

Toplo vodo iz toplotne črpalke je potrebno pred uporabo mešati s hladno vodo. Prevroča voda (nad 
50°C) lahko povzroči poškodbe. Priporoča se uporaba sanitarnega mešalnega ventila. 
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9.6.1 Vodna povezava 

Bodite pozorni na sledeče točke med povezavo vode: 
1) Poskušajte, kolikor je mogoče, obdržati majhen upor vode. 
2) Preverite, da v ceveh ni nečistoče in da so cevi znotraj gladke, skrbno preglejte cevi, da ni kje puščanja, in nato 

cevi skrbno izolirajte. 
3) Na vstopno cev namestite varnostno enoto. 
4) Namestite primerno veliko raztezno posodo. 
5) Nominalni premer cevi mora biti izbran v odvisnosti od razpoložljivega vodnega tlaka in od padca tlaka v ceveh. 
6) Vodne cevi so lahko tudi gibljive. Da bi preprečili korozijo preverite, ali so v napeljavi uporabljeni materiali med 

seboj kompatibilni. 
7) Med izdelavo napeljave pri stranki bodite pozorni, da ne pride do kontaminacije napeljave. 

9.6.2 Polnjenje z vodo 

Pred prvo uporabo naprave ali po tem, ko želite ponovno uporabljati napravo po praznjenju, se prepričajte, da je 
hranilnik poln vode, preden napravo vključite. 
1) Odprite vstopni ventil hladne vode in pipo tople vode. 
2) Začnite s polnjenjem. Ko začne voda normalno iztekati iz pipe, je hranilnik poln. 
3) Zaprite pipo tople vode: polnjenje je končano. 

 

 
POZOR: Delovanje brez vode v hranilniku lahko poškoduje dodatne električne uporovne grelnike. 

9.6.3 Praznjenje vode 

V kolikor je potrebno napravo očistiti, premakniti in podobno, je potrebno hranilnik izprazniti. 
1) Zaprite dovodni ventil. 
2) Odprite eno od pip in ventil za praznjenje. 
3) Začnite s praznjenjem. 
4) Po končanem praznjenju zaprite ventil in pipo tople vode. 

9.6.4 Namestitev zunanje cirkulacijske črpalke in pretočnega stikala.  

V primeru uporabe solarnega sistema ali cirkulacijske črpalke je potrebno na napravo vezati še obtočno črpalko in 
pretočno stikalo. Največji dovoljeni tok črpalke je 5A. Na vezje je potrebno priključiti tudi dodatno tipalo T6 in ga 
pravilno namestiti na cevovod (glej shemo spodaj). Monter mora popraviti tudi parameter št. 14 (1 = obtočna 
sanitarna črpalka (cirkulacija); 2 = solarni sistem).  
Cirkulacija tople sanitarne vode se opravi, kadar so vodi tople vode dolgi in bi bilo potrebno dolgo čakati na njo. S 
cirkulacijo je topla voda vedno v armaturi. 
Kroženje solarne vode (glikola) je mogoče le, ko je solarni sistem priključen na solarni izmenjevalnik v spodnjem delu 
naprave pri modelih HMP in HPD. 
 
V primeru namestitve solarnega sistema je potrebno: 
� raztezna posoda na dvižnem vodu, primerno dimenzionirano glede na sončne kolektorje in količino prenosnega 

medija  
� varnostni ventil (3 bar) nameščen za sončnimi kolektorji 
� odzračevalni ventil z zapornim ventilom nameščen v bližini varnostnega ventila 

Odvod varnostnega ventila mora biti speljan v posodo za zbiranje glikola. Ta ne sme biti izlit v odpadne vode. 
V primeru delovanja s solarnim sistemom  je na napravo priporočljivi namestiti temperaturni ventil 85°C v odprtino 
namenjeno sanitarni cirkulaciji ½". 
 
NEW ENERGY 300 je opremljena s tulko za temperaturno tipalo, ki se priključi na zunanji krmilnik solarnega sistema. V 
tem primeru naj se kabel tipala povleče skozi kanal za dodatke (glej poglavje 8.3) in skozi kanal, postavljen na zadnji 
strani pokrova, ki je povezan z dodatno tulko. Na ta način se kabla ne vidi in ne kvari izgleda toplotne črpalke. Za 
odstranitev plastičnega pokrova spredaj je dovolj odviti vijaka spodaj in izvleči prednji pokrov. Za odstranitev 
zgornjega pokrova je potrebno odviti tri vijake – dva stranska in enega zadaj. 
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Namestitvena shema za primer cirkulacije sanitarne vode. 

 

 

 
 

Namestitvena shema s solarnim sistemom 

9.6.5 Namestitev dodatnega vira ogrevanja 

Samo na model HPD, je mogoče vezati še tretji vir energije (na primer zunanji kotel). V tem primeru je potrebno iz 
napeljave izključiti uporovni grelnik in termostat (glej električno shemo v poglavju 16.2) Električno napajanje 
uporovnega grelnika uporabite za vklop zunanjega vira preko releja (ni priložen) ali za priklop zunanje črpalke. 
Največja dovoljena obremenitev AUT2 je 20 A. Mogoče pa je priključiti dodatno zunanje izbirno stikalo za preklop med 
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električnim grelnikom in zunanjim virom - električna vezava izbirnega stikala ned uporovni grelnik in PCB (glej 
električno shemo v poglavju 16.3). 

 
 

Namestitvena shema v primeru dodatnega zunanjega vira 
Pozor: dodatni izmenjevalnik je prisoten le na modelih HPD 

 

9.7 ELEKTRIČNA VEZAVA 

Preverite, ali je električno napajanje skladno z nominalnimi podatki (napetost, faze, frekvenca), ki se nahajajo na 
nalepki naprave. Električna vezava mora biti skladna z napravi priloženimi električnimi shemami in skladne z veljavnimi 
lokalnimi in mednarodnimi predpisi (namestite glavno stikalo večpolno, ozemljitev itd.). Napajalni kabli, električne 
zaščite in fazne varovalke morajo biti skladne s tehničnimi zahtevami (glej poglavje 15). 

 

POZOR: Električno napajanje mora odgovarjati opisanim zahtevam: v nasprotnem garancija preneha 
takoj veljati. Pred vsakim posegom v napravo preverite, da je izključena iz električnega napajanja. 

POZOR: Napajalna napetost ne sme zanihati za več kot  ±10% od nominalne vrednosti. V kolikor te 
tolerance ne morete zagotoviti, se obrnite na našo tehnično službo. 

POZOR: V kolikor vežete na sistem zunanjo cirkulacijsko  črpalko, morate VEDNO priključiti tudi, skladno 
s shemami, pretočno stikalo. V krmilniku ne smete nikdar krtkostičiti sponk pretočnega tipala. 

Uporabite opisane električne kable in jih trdno privijte na vpriključno sponko.  (povežite jih tako, da v 
primeru, ko nekdo povleče za kable, se to ne prenaša na elemente naprave): napačna vezava in 
pritrditev lahko povzroči požar. 

Električne vezave opravite skladno z navodili in se prepričajte, da je presek kabla primeren in je 
priključen na varovalko 16 A.  
V kolikor priključna napeljava ni dovolj močna ali električna napeljava ni končana, lahko to privede do 
požara ali električnega udara. 

Naprava mora biti vedno primerno ozemljena. V kolikor napeljava nima ozemljenja, na njo ni dovoljena 
vezava toplotne črpalke. 

Za vezavo naprave na električno omrežje je prepovedano uporabiti električni podaljšek. 
Če v bližini ni primernega električnega priključka, naj vam ga usposobljeni elektrikar namesti na 
primernem mestu. 

V kolikor se napajalni kabel poškoduje, ga mora usposobljena oseba zamenjati. Poškodovan kabel lahko 
povzroči požar ali električni udar. 

 

Kabel naprave naj bi bil priključen na višini višji od 1,8m, tako ne pride do nevarnosti v primeru puščanja 
vodnih priključkov. 
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Za dostop do električnega priključka: 
1) Zgoraj odstranite plastični pokrov 
2) Odstranite kovinski pokrov električne omarice tako, da odvijete 4 vijake 
3) Naprava je že opremljena z električnim kablom, ki je povezan v električno omarico. Če je potrebno odstraniti ta 

kabel in priključiti daljšega, ali povezati stikalo ON/OFF za oddaljen vklop in izklop, ali zunanje pretočno stikalo in 
obtočno črpalko (cirkulacija ali solarni sistem), se prosim držite priloženih električnih shem. 

Električni kabel mora biti 3 x 1.5 mm². Varovalka PCB je T 3.15A 250V 
Ko se naprava veže direktno na električno napajanje, je potrebno vgraditi stikalo. Tok stikala je 10A. 
Zaščitno stikalo na diferenčni tok mota biti nameščeno na električni priključek. Karakteristike stikala: 30mA, 0,1 sek. 
 

10 PRVI ZAGON 

Pred prvim zagonom preverite sledeče: 

• Preverite prisotnost navodil in električnih shem nameščene naprave. 

• Preverite prisotnost električne in hidravlične sheme napeljave, na katerega je naprava priključena. 

• Preverite, ali so vsi hidravlični priključki pravilno izvedeni in da so upoštevana vsa opozorila iz nalepk. 

• Preverite vstopni tlak vode. Ne sme biti manjši od 1,5 bar. 

• Preverite, ali so odprti zaporni ventili napeljave. 

• Preverite, ali je bila naprava napolnjena z vodo in odzračena. 

• Preverite pravilno iztekanje tople vode iz naprave, naprava mora biti polna vode pred električnim priklopom. 

• Preverite, ali so bila upoštevana priporočila za odvod kondenza. 

• Preglejte električni priklop in pritrjenost sponk. 

• Preverite, ali je električna vezava skladna z veljavnimi predpisi. 

• Napetost mora biti skladna z napetostjo na nalepki naprave. 

• Preverite, ali je napetost v toleranci ±10% od nazivne. 

• Preverite, da ni puščanja plina. 

• Pred prvim zagonom preverite, ali so nameščeni in pritrjeni vsi pokrovi naprave. 

• Preverite napravo, pred priklopom električnega napajanja mora biti vse v redu. Po priklopu se prižge led dioda na 
krmilniku. 

• Preko krmilnika zaženite napravo. 

• Po zagonu pazljivo prisluhnite napravi. Če se iz naprave slišijo nenormalni zvoki, napravo ugasnite. 

• Izmerite temperaturo vode, da bi lahko spremljali nihanje temperature vode. 

• Ko so bili parametri vneseni s strani monterja, jih stranka sama ne more spreminjati. V primeru potrebe po 
spremembi parametrov, je potrebno poklicati serviserja. 

POZOR: Nikdar ne ugašajte naprave(za krajša obdobja) tako, da izključite napajanje naprave: To 
uporabite le, ko nameravate napravo izključiti za daljši čas, za vzdrževalna dela in popravila. 

 
POZOR: Ne spreminjajte notranje vezave naprave. Garancija preneha veljati takoj, ko spremenite 
notranje vezave. 

11 UPORABA NAPRAVE 

11.1 UPORABNIŠKI VMESNIK 

 

Tipka nastavitve DOL 
 

Tipka nastaviotve Ure/Timer 

Izbirna tipka 

Tipka nastavitve GOR 

Tipka enote ON/OFF  
 

Tipka ON/OFF 
uporovni grelnik 
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11.2 DELOVANJE 

1. Napajanje 

Po električnem priklopu se prikažejo vse ikona na ekranu za 3 sekunde. Po preverjanju, če je vse v redu, se 
naprava postavi v način standby. Na ekranu se izpišeta temperatura vode in ura. 

 

2. Tipka  

Če držite to tipko 2", ko je naprava v načinu standby se naprava vključi (ON) in deluje po nastavljenem načinu. V 
načinu delovanje so na ekranu izpisane vrednosti: nastavljena in trenutna temperatura vode, trenutni čas in 
stanje časovnika. 

 

Če držite to tipko 2", ko naprava deluje, se naprava ugasne in postavi v način standby. 

3. Tipki  in  

- To so več funkcijske tipke. Ugrabljajo se za nastavitev temperature, parametrov, za pregled parametrov in za 
nastavitev časovnika. 

- Med delovanjem pritisnite tipki  in  za nastavitev želene temperature. 
- S pritiskanjem teh tipk, ko je naprava v načinu nastavitev ure, lahko nastavite ure in minute. 
- S pritiskanjem teh tipk, ko je naprava v načinu časovnik, lahko nastavite ure in minute za vklop in izklop naprave 

‘ON’/’OFF’. 
- Preverite in nastavite parametre: 

1) Ko je naprava ugasnjena ali prižgana (ni v načinu nastavitve ure ali časovnika), na kratko pritisnite  za 
dostop do pregleda uporabniških parametrov. Parametre izberete s tipkama  in . Za izhod pritisnite 

. 

2) Ko je naprava ugasnjena (ni v načinu nastavitve ure ali časovnika), za 2" istočasno držite tipki  in . 

Vnesite  geslo s potrditvijo vsakega znaka s tipko , da bi vstopili v način nastavitve inštalacijskih 

parametrov. Parametre izberite s pritiskom na tipki  in , na kratko pritisnite tipko  za vstop v 

parameter. S tipkama  in  nastavite vrednost in jo potrdite s tipko . Pritisnite  za izhod. 
Na primer: parameter 01, njegova vrednost je 5°C: 

 

 

Ko so bili enkrat parametri nastavljeni s strani monterja, jih uporabnik ne more spreminjati. V 
primeru potrebe po spremembah za to zaprosite usposobljeno osebo. 

 
- Če držite tipki  in  istočasno 5 sekund, se blokirajo vse tipke. 
- Če ponovno držite tipki  in  5 sekund, se tipke ponovno deblokirajo. 
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4.  Tipki  in  

Nastavitev ure: 

- Pritisnite tipko  za vstop v način nastavitve ure: področje ure “88:88”; 

- S tipkama  in  nastavite uro in potrdite z : področje minut utripa “88:88”; 

- S tipkama  in  nastavite minute in pritisnite  za potrditev in izhod. 
Nastavljen čas je viden na ekranu. 

Nastavitev časovnika: 

- Držite tipko  5” za vstop v način nastavitve časovnika: časovnik ‘ON’ področje ure “88:88” utripa; 

- S tipkama  in  nastavite uro in potrdite z : področje časovnik ‘ON’ minut utripa “88:88”; 

- S tipkama  in  nastavite minute in  za potrditev: časovnik ‘OFF’ področje ure “88:88” utripa; 

- S tipkama  in  nastavite ure in  za potrditev: časovnik ‘OFF’ področje minute “88:88” utripa; 

- S tipkama  in  nastavite minute in  za potrditev. 
Izpisa časovnik ‘ON’ in časovnik ‘OFF’ sta vidna na ekranu ob uri. 

Za brisanje nastavitev med programiranjem časovnika pritisnite tipko . Na ta način se vrnete na izpis časa. 

Nastavitve časovnika se ciklično vračajo in se ne prekinejo z izpadom napetosti. 

5. Tipka  

S pritiskom na to tipko vključite ali izključite električni uporovni grelnik. Električni grelnik bo deloval po programu 
naprave. 
Ko je naprava prižgana, držite to tipko 5" za vklop ali izklop ventilacije. 

6. Koda napake 

S kolikor se v stanju normalnega delovanja ali standbyu (v pripravljenosti) pojavi napaka, naprava samodejno 
ugasne in na desni strani ekrana izpiše kodo napake. 

 

 

11.3 LCD IKONE 

1. Topla voda na razpolago  

Ikona nam pove, da je bila dosežena nastavljena temperatura vode. Topla voda je na razpolago uporabnikom, 
naprava se postavi v sanje pripravljenosti (standby). 

2. Ventilacija  

Ikona nam pove, da je vključena funkcija ventilacije. 

Z držanjem tipke  nekaj sekund je to funkcijo mogoče vključiti ali izključiti. Če je ta funkcija aktivna, se 
ventilator ne izključi, ko je dosežena nastavljena temperatura in se naprava postavi v standby. Z izključitvijo te 
funkcije se bo ventilator izključil, ko gre naprava v stanje pripravljenosti.. 

3. Električno gretje  

Ikona nam pove, da je električni uporovni grelnik v delovanju. Električni grelnik krmili krmilnik naprave. Med 
dezinfekcijo ikona grelnika utripa. 

4. Odtajanje  

Ikonam nam pravi, da je se izvaja funkcija odtajanja. Ta funkcija je programska in se izvaja samodejno. Krmilnik 
vključi ali izključi to funkcijo po lastnem programu. Parametrov te funkcije ni mogoče spreminjati. Funkcije 
odtajanja tudi ni mogoče ročno vključiti ali izključiti. 
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5. Segrevanje  

Ikona nam pravi, da je trenutni način delovanja segrevanje. 

6. Blokada tipk  

Ikona nam pove, da je blokada tipk aktivna. S tipkami ni mogoče operirati, dokler funkcija ni izključena. 

7. Temperatura, leva stran ekrana   

Ekran prikazuje nastavljeno temperaturo. 
Med kontrolo in nastavitvijo parametrov, se na tem delu izpiše številka parametra. 
V primeru napake, se na tem delu izpiše koda napake. 

8. Temperatura, desna stran ekrana   

Desna stran ekrana kaže temperaturo v spodnjem delu hranilnika. 
Med kontrolo in nastavitvijo parametrov, se na tem delu izpiše vrednost parametra. 
 

9. Ura   

Ekran prikazuje trenutni čas ali nastavljen časovnik. 

10. Časovnik ‘ON’  

Ikona nam pove, da je časovnik aktiven ‘ON’. 

11.  Časovnik ‘OFF’  

Ikona nam pove, da časovnik ni aktiven ‘OFF’. 

12. Napaka  

Ikona nam pove, da je prišlo do napake. 

 

11.4 LOGIKA DELOVANJA 

11.4.1 Razlika temperature, ki sproži vklop kompresorja 

Parameter 1 “temperaturna razlika TS6” je odgovorna za vklop in izklop kompresorja. 
Ko je temperatura T2 v spodnjem delu hranilnika nižja od temperatura TS1-TS6, kompresor deluje dokler ni dosežena 
temperatura TS1. 

11.4.2 Zunanja črpalka 

T2: temperatura spodnjega dela hranilnika 
T3: temperatura zgornjega dela hranilnika 
Pred zagonom zunanje črpalke je potrebno: 

• konfigurirati parameter 14; 

• tipalo T6 je potrebno priključiti električno in hidravlično; 

• priključiti je potrebno pretočni stikalo; 

• zunanjo črpalko (ni priložena) je potrebno povezati električno in hidravlično. 
 
Ko to črpalko uporabljamo za cirkulacijo tople sanitarne vode, se črpalka vključi, kadar so istočasno izpolnjeni spodaj 
navedeni pogoji: 

1. enota j vključena; 
2. T3 ≥ od parametrov 15 + 16; 
3. T6 ≤ parametra 15-5°C 

Črpalka se ugasne, ko je izpolnjen eden od sledečih pogojev: 
1. enota se ugasne; 
2. T3 ≤ parametra 15-2°C;  
3. T6 ≥ parametra/u 15 

 
Ko se črpalka uporablja za obtok v solarnem sistemu, se črpalka vključi, ko so istočasno izpolnjeni sledeči pogoji: 

1. enota j vključena; 
2. T6 ≥ T2+parameter 17 
3. T2 ≤ 78°C  
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Črpalka se ugasne, ko je izpolnjen eden od sledečih pogojev: 
1. enota se ugasne; 
2. T6 ≤ T2+parameter 18 
3. T2 ≥ 83°C  

 
Funkcija proti blokadi črpalke: ko ni bila črpalka v funkciji 12 ur, se prisilno vključi za 2 minuti. 

11.4.3 Pretočno stikalo 

Ko črpalka deluje že 30 minut in je pretočno stikalo zaprto za 5 sekund, se črpalka izključi. Črpalka se ponovno vključi 
po treh minutah. V kolikor se to ponovi trikrat v 30 minutah, se črpalka več ne vključi dokler napravi en odklopimo in 
nazaj priključimo električno napajanje. Na zaslonu se izpiše odgovarjajoča napaka. Ugasne le črpalka, toplotna črpalka 
nadaljuje z delovanjem. 

11.4.4 Temperaturna zaščita 

Prva stopnja zaščite: ko temperatura vode v hranilniku preseže temperaturo 85°C, se naprava izključi in na ekranu se 
izpiše pripadajoča napaka. Ta zaščita se sama izbriše. Ko temperatura v hranilniku pade, se enota ponovno vključi. 
Druga stopnja zaščite: ko temperatura vode v hranilniku e naprej narašča in doseže 90°C, se sproži zaščita električnega 
grelnika. Električni grelnik se izključi in ga je potrebno ročno aktivirati. 
Za ponovno ročno aktiviranje zaščite odstranite prednji plastični pokrov in pritisnite gumb na termostatu. 

11.4.5 Tedenska dezinfekcija 

Električni uporovni grelnik se vključi vsak teden ob nastavljeni uri (parameter 13), neodvisno od tega, ali je naprava 
vključena ali izključena. 
Ko je temperatura v hranilniku T3 ≥ TS3 (parameter 4), se grelnik izključi. Kadar je T3≤TS3-2°C, se električni grelnik 
vključi. 
temperatura T3 se vzdržuje v območju TS3-2°C in TS3 za nastavljen čas dezinfekcije (parameter 5), nakar enota zaključi 
z dezinfekcijskim programom. 
Kadar je parameter 5 (t2) nastavljen na 0, je dezinfekcijska funkcija izključena. 
Program začne odštevati t2 samo kadar je T3 doseglo TS3. 
Interval med dezinfekcijami je mogoče nastaviti (parameter 21). 
E je naprava ugasnjena vendar priključena (in tudi, če je kontakt ON/OFF odprt), se dezinfekcija vrši, kot bi bila 
naprava vključena. 

11.4.6 Dodatni električni grelnik 

Električni grelnik vključen ali izključen, stanje 1: 
(ko je naprava vključena in električni grelnik na krmilniku ni bil postavljen na ročno) 

1. ON: kadar je nastavljena temperatura TS1 (parameter 0) > 60°C in je temperatura v spodnjem delu hranilnika 
T2 > 60°C; 

OFF: kadar temperatura na spodnjem delu hranilnika T2 doseže nastavljeno temperaturo TS1+1°C. 
OFF: ko termostat el. grelnika doseže nastavljeno temperaturo (glej poglavje 8.5). ker se grelnik nahaja nad 
tipalom T2, Bo na ekranu izpisana temperatura nekaj višja od 60°C, vendar bo tipalo T3 doseglo nastavljeno 
temperaturo (75°C). 

2. ON：kadar je temperatura lokala ≤ -10°C ali > 44°C; 

OFF：kadar je temperatura lokala ≥ -8°C o < 42°C. 

3. ON：kadar je prišlo do posredovanja zaščite visokega ali nizkega tlaka 3 krat v 30 minutah; 

OFF：ko je plinska zaščita posredovala tretjič, se bo izpisala koda napake in se ta lahko briše samo z izključitvijo 
napajanja. Električni grelnik bo nadaljeval z delovanjem dokler ne doseže nastavljene temperature, nakar se 
izključi.  

4. ON：ko naprava prične z odmrzovanjem (samo, če je parameter 20 postavljen na 1=on) ali dezinfekcijo; 

OFF：kadar naprava zaključi z odmrzovanjem ali dezinfekcijo. 

Uporovni električni grelnik vključen ali izključen 2: 
(katar je naprava prižgana in je bil električni grelnik ročno vključen z določeno tipko) 

1. ON：kadar je čas delovanja kompresorja daljši od časa zakasnitve grelnika (parameter 3) in je temperatura v 
zgornjem delu hranilnika T3 ≤ TS1-3°C; 

OFF：temperatura v zgornjem delu hranilnika T3 ≥ TS1+1°C. 

Uporovni grelnik vključen ali izključen 3: 
(kadar je naprava ugasnjena vendar priključena na električno omrežje – način standby) 

1. ON：če je bil električni grelnik ročno vključen s tipko na ekranu bo deloval, dokler na zgornjem delu 
zalogovnika T3 ni dosežena temperatura TS2; 
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OFF：električni grelnik je bil ročno izključen s tipko na ekranu ali je temperatura na zgornjem delu hranilnika T3 
dosegla nastavljeno temperaturo TS2. 

2. ON：temperatura na spodnjem delu hranilnika T2 ≤ 5°C (zaščita proti zmrzovanju); 

OFF：temperatura na spodnjem delu hranilnika T2 ≥ 10°C ali je bila toplotna črpalka vključena. 

11.4.7 Kontakt ON/OFF 

Ko je kontakt ON/OFF sklenjen in je krmilnik vključen ON, naprava lahko deluje in način delovanja je določen s strani 
nastavitev krmilnika . 
Ko je kontakt ON/OFF sklenjen, je pa krmilnik izključen OFF (vendar pod napetostjo), naprava ne more delovati. 
Ko je kontakt ON/OFF odprt, vendar je krmilnik vključen ON naprava ne more delovati (razen zunanje črpalke). 
Če je krmilnik vključen ON in ON/OFF kontakt preide iz odprto na sklenjeno, bo enota začela delovati po predhodnih 
nastavitvah krmilnika (samodejna ponastavitev). 
Če je bila naprava pred spremembo ON/OFF stanja iz odprto na sklenjeno v stand-by, in naprava ostane v stand-by. 
Signal/opozorilo v primeru oddaljenega signala OFF (odprt kontakt). Na ta način lahko uporabnik ve, zakaj naprava 
deluje. 
 

11.5 KONTROLA IN NASTAVITEV PARAMETROV 

Nekatere parametre je mogoče preverit in nastaviti na krmilniku. Spodaj je seznam parametrov. 

Parameter 
Vidnost 

U=uporabnik 
I=instalater 

Opis Območje 
Tovarniške 
nastavitve 

Opombe  

0 I/U Nastavljena temperatura hranilnika (TS1) 10 ~ 70°C 50°C 
Nastavljivo (lahko 

spreminja uporabnik med 
normalnim delovanjem) 

1 I Offset temperatura TS6  2 ~ 15°C 5°C Nastavljivo 

2 I 
Temperatura izklopa električnega 
grelnika (TS2) 

10 ~ 85°C 60°C Nastavljivo 

3 I Zakasnitev električnega grelnika 0 ~ 90 6 t * 5 min, Nastavljivo 

4 I 
Temperatura dezinfekcije TS3 (vezana na 
T3 temperaturo hranilnika zgoraj) 

50 ~ 70°C 70°C Nastavljivo 

5 I Trajanje dezinfekcije t2 0 ~ 90 min 30 min Nastavljivo 

13 I Ura začetka dezinfekcije 0~23 23 Nastavljivo 

14 I Zunanja črpalka 0/1/2 0 

Nastavljivo  
(0=izključeno, 1=cirkulacija 

tople sanitarne vode, 
2=solarni sistem) 

15 I Nastavitev cirkulacije sanitarne vode 15 ~ 50°C 35°C Nastavljivo 

16 I Offset cirkulacije sanitarne vode 1 ~ 15°C 2°C Nastavljivo 

17 I 
Razlika temperatura vklopa solarne 
črpalke 

5 ~ 20°C 5°C 
Nastavljivo 

18 I Offset vklopa solarne črpalke 1 ~ 4°C 2°C Nastavljivo 

19 I 
Vklop grelnika pri nizki zunanji 
temperaturi 

0/1 1 
Nastavljivo 
0=off, 1=on 

20 I Vklop grelnika med odmrzovanjem 0/1 1 
Nastavljivo  
0=off, 1=on 

21 I Pogostost dezinfekcije 1 ~ 30 dni 7 dni Nastavljivo 

A U Temperatura hranilnika spodaj T2 0 ~ 99°C 
Trenutna izmerjena vrednost. V primeru 

napake se izpiše koda napake P1 

B U Temperatura hranilnika zgoraj T3 0 ~ 99°C 
Trenutna izmerjena vrednost. V primeru 

napake se izpiše koda napake P2 

C U Temperatura serpentine -15 ~ 99°C 
Trenutna izmerjena vrednost. V primeru 

napake se izpiše koda napake P3 

D U Temperatura sesalnega plina -15 ~ 99°C 
Trenutna izmerjena vrednost. V primeru 

napake se izpiše koda napake P4 

E U Temperatura lokala -15 ~ 99°C 
Trenutna izmerjena vrednost. V primeru 

napake se izpiše koda napake P5 

F U 
Temperatura tople sanitarne 
vode/solarnega sistema. 

0 ~ 125°C 
Trenutna izmerjena vrednost. V primeru 

napake se izpiše koda napake P6, napaka se 
ne izpiše, če je parameter 14=0 

G U EXV koraki odpiranja 
10 ~ 47 
korakov 

N*10 korakov 
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11.6 OKVARE IN KODE NAPAK 

Ko pride do napake ali se vključi zaščiten način delovanja, se na vezju in na krmilniku izpiše pripadajoča koda napake. 

Zaščita/ 
Nep. delovanje 

Koda 
napake 

Indikator LED Mogoči vzroki Ukrepi 

Standby  Ne sveti   

Normalno delovanje  Sveti   

Napaka temp. tipala 
hranilnika spodaj 

P1 
☆● 

(1 utrip 1 ne sveti) 

1) Tipalo ni povezano 
2) Tipalo v kratkem stiku 

1) Preverite vezavo tipala 
2) Zamenjajte tipalo 

Napaka temp. tipala 
hranilnika zgoraj 

P2 
☆☆● 

(2 utripa 1 ne sveti) 

1) Tipalo ni povezano 
2) Tipalo v kratkem stiku 

1) Preverite vezavo tipala 
2) Zamenjajte tipalo 

Napaka temp. tipala  
uparjalnik 

P3 
☆☆☆● 

(3 utripi 1 ne sveti) 

1) Tipalo ni povezano 
2) Tipalo v kratkem stiku 

1) Preverite vezavo tipala 
2) Zamenjajte tipalo 

Napaka temp. tipala 
sesalnega plina 

P4 
☆☆☆☆● 

(4 utripi 1 ne sveti) 

1) Tipalo ni povezano 
2) Tipalo v kratkem stiku 

1) Preverite vezavo tipala 
2) Zamenjajte tipalo 

Napaka temp. tipala 
ambienta 

P5 
☆☆☆☆☆● 

(5 utripov 1 ne sveti) 

1) Tipalo ni povezano 
2) Tipalo v kratkem stiku 

1) Preverite vezavo tipala 
2) Zamenjajte tipalo 

Napaka temp. tipala 
cirkulacije tople 
sanitarne 
vode/solarnega 
sistema 

P6 Ne sveti 
1) Tipalo ni povezano 
2) Tipalo v kratkem stiku 

1) Preverite vezavo tipala 
2) Zamenjajte tipalo 

Stanje oddaljenega 
signala ON/OFF 

P7 Ne sveti 

Ko je vključen oddaljen signal, 
se P7 ne izpiše na krmilniku, ko 
se signal izključi, pa se izpiše 
P7. To ni koda napake, je le 
stanje oddaljenega signala 
on/off. 

 

Opozorilo visoke 
temperature T6  

P8 Ne sveti 
1) Temperatura T6 visoka. 
2) Tipalo T6 ne deluje pravilno 

1) P8 se pojavi pri 125°C in zgine pri 120°C 
2) Preverite in po potrebi zamenjajte tiplao 

Zaščita visoki tlak 
(Tlačno stikalo HP) 

E1 
☆☆☆☆☆☆● 

(6 utripov 1 ne sveti) 

1) Vstopna temperatura zraka 
previsoka 
2) Malo vode v zalogovniku 
3) Elektronski ekspanzijski 
ventil blokiran 
4) Preveč hladilnega medija 
5) Tlačno stikalo HP v okvari 
6) Preveč ne komprimiranega 
plina v hladilnem sistemu 
 

1) Preverite, če je vstopna temperatura 
zraka zunaj območja delovanja 
2) Preverite, ali je hranilnik napolnjen z 
vodo 
3) Zamenjajte elektronski ekspanzijski ventil 
4) Odstranite nekaj hladilnega medija 
5) Zamenjajte tlačno stikalo 
6) Izpraznite in ponovno napolnite hladilni 
medij 

Zaščita nizkega tlaka 
(Tlačno stikalo LP) 

E2 
☆☆☆☆☆☆☆● 

(7 utripov 1 ne sveti) 

1) Vstopna temperatura zraka 
prenizka 
2) Elektronski ekspanzijski 
ventil blokiran 
3) Premalo hladilnega medija 
4) Tlačno stikalo LP v okvari 
5) Ventilator ne deluje 

1) Preverite, če je vstopna temperatura 
zraka zunaj območja delovanja 
2) Zamenjajte elektronski ekspanzijski ventil 
3) Dodajte hladilni medij 
4) Zamenjajte tlačno stikalo 
5) Preverite, če ventilator deluje skupaj s 
kompresorjem. Če ne, je lahko kompresor v 
okvari 

Zaščita visoke 
temperature 
(Termostat T85°C) 

E3 
☆☆☆☆☆☆☆☆● 
(8 utripov 1 ne sveti) 

1) Visoka temperatura vode v 
hranilniku 
2) Termostat v okvari 

1) Če je temperatura v hranilniku višja od 
85°C, termostat zaradi zaščite izključi el. 
grelnik. Ko temperatura vode v hranilniku 
pade, se zaščita ponastavi. 
2) Zamenjajte termostat 

Pretočno stikalo E5 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆● 

(9 utripov 1 ne sveti) 

Pretok vode ni zaznan: 
1) Črpalka nima napetosti 
2) Črpalka v okvari 
3) Vodni filter poln 
4) Tlačno stikalo v okvari 

1) Preverite napajanje črpalke 
2) Preverite vezavo in smer vrtenja črpalke. 

Če potrebno, zamenjajte črpalko 
3) Očistite filter 
4) Preverite vezavo in pravilno delovanje 

pretočnega stikala 

Odtajanje 
Sveti 

simbol 
☆☆☆☆☆☆☆☆ 

(stalno utripanje) 
  

Napaka v 
komunikaciji 

E8 Sveti   
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12 VZDRŽEVANJE IN OBČASNA KONTROLA 

POZOR: Vsi postopki opisani v tem poglavju MORAJO BITI OPRAVLJENI S STRANI VSPOSOBLJENE 
OSEBE. Pred posegom v napravo, vzdrževalno ali servisno se prepričajte, da je električno napajanje 
izključeno. Zgornji del kompresorja in cevi izmenjevalnika imajo lahko precej visoko temperaturo. 
Bodite posebno pozorni pri delu v okolici. Aluminijasti izmenjevalnik kondenzatorja je zelo oster in 
lahko povzroči resne poškodbe. Po končanem delu, vrnite pokrove in zaščite na svoje mesto.  

POZOR: Naprava mora biti nameščena tako, da je omogočeno vzdrževanje in morebitna popravila. 
Garancija ne krije stroškov dvižnih ramp ali transportnih naprav vezanih na vzdrževanje. 

Prepovedano je polniti kompresor s hladilnim sredstvom, ki ni napisan na nalepki naprave. Uporaba 
drugačnega hladilnega sredstva lahko povzroči kompresorju hude poškodbe. 

 Prepovedano je uporabiti drugačna olja od tistih, ki so opisana v navodilih. Uporaba drugačnega olja 
lahko povzroči kompresorju hude poškodbe. 

 

Priporoča se, da nastavite toplotno črpalko na nižjo temperaturo za zmanjšanje temperaturnih izgub, 
za zmanjšanje izločanje  vodnega kamna, če je tople vode dovolj. 

 

 

 

 

Napravo je potrebno periodično pregledati, da se preveri pravilno delovanje: 

OPRAVILA 1 mesec 4 mesece 6 mesecev 

Pogosto preglejte vodno napeljavo in odzračevanje, da ne pride do puščanja sode ali ne 
pride zrak v napeljavo. 

x   

Preverite, ali kontrolne in signalne naprave delujejo pravilno. x   

Preverite morebitno puščanje olja kompresorja. x   

Preverite morebitno puščanje vode na napeljavi. x   

Preverite delovanje pretočnega stikala (če nameščeno). x   

Očistite vodni filter in skrbite, da bo voda vedno čista. Puščanje ali onesnažena voda lahko 
poškodujeta napravo. 

x   

S pomočjo kompresorja očistite uparjalnik kompresorja (enoto je priporočljivo namestiti 
na suh, čist in dobro prezračen prostor).  

x   

Preverite kako so pritrjeni dovodni kabli v električnih sponkah krmilnika, kot tudi sponke 
kompresorja.   

 x  

Preverite, ali so vsi električni elementi dobri. V kolikor so elementi poškodovani ali imajo 
čuden vonj, jih pravočasno zamenjajte. 

 x  

Preverite hidravlični spoji.  x  

Napravo čistite z lahko vlažno krpo.  x  

Redno čistite hranilnik in električni izmenjevalnik, da bo izkoristek čim višji.  x  

Redno čistite zunanji zračni filter (če prisoten) zaradi izkoristka enote.  x  

Električno napetost.   x 

Porabo toka.   x 

Preglejte celo napravo in tlak plina v sistemu. Če je potrebno dele zamenjajte in dopolnite 
hladilno sredstvo. 

  x 

Preverite delovni tlak, pregrevanje in podhlajevanje.   x 

Preverite obtočno črpalko.   x 

Če toplotno črpalko ne nameravate uporabljati dalj časa izpraznite vodo in jo zapečatite, 
da ostane v kar najboljšem stanju. Iz najnižje točke napeljave iztočite vso vodo, da pozimi 
led ne bi poškodoval cevovodov ali naprave. Pred ponovno uporabo naprave je potrebno 
napravo napolniti z vodo in jo temeljito pregledati. 

  x 

Preverite in po potrebi zamenjajte magnezijevo anodo.   Letno 
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12.1 NARAVO VARSTVENI UKREPI 

Naprava vsebuje za delovanje plin R134a, kateri se ne sme spuščati v ozračje. V primeru stalne odstranitve naprave sme napravo 
demontirati samo za to usposobljena oseba.. 

 

Ta naprava vsebuje hladilni medij R134a. Količina je navedena v tehničnih podatkih. Ne spuščajte 
R134a v atmosfero: R134a je plin, ki je ozonu škodljiv s potencialom globalnega segrevanja (GWP) = 
1300. 
Z njim lahko rokujejo le za to posebej usposobljene osebe. 

 

 
Pri poseganju v električno napeljavo toplotne črpalke vedno izključite zunanje napajanje. 

 
 
 

13 ODSTRANITEV IZDELKA PO ODSLUŽENI ŽIVLJENSKI DOBI 

Prečrtan simbol smetnjaka, ki se pojavi na ploščici s podatki pomeni, da se izdelek ob koncu življenjske 
dobe odstranjuje ločeno od gospodinjskih odpadkov in prenese na deponijo za električne in elektronske 
odpadke. Lahko se ga vrne prodajalcu ob nakupu iste vrste naprave. Uporabnik je odgovoren za pravilno 
razgradnjo in odstranjevanje naj primerno deponijo. Pravilna razgradnja aparata in recikliranje različnih 

vrst materiala iz naprave preprečuje negativne učinke na okolje in zdravje ter pogojuje ponovno rabo recikliranih 
materialov. Za več informacij o sistemih zbiranja in recikliranja odpadkov se obrnite na lokalno službo za 
odstranjevanje odpadkov ali prodajalca, pri katerem je bil izdelek kupljen. Poskrbite za varno uničenje baterij. Odložite 
jih v posebne posode za zbiranje uporabljenih baterij. 
 
 
 

14 OMEJITVE GARANCIJE 

Garancija ne krije napak zaradi: 

• Poškodb, povzročenih od udarcev ali padcev povzročenih pri transportu ali zaradi neprimerne uporabe 

• Na neprimerno mesto nameščene naprave (agresivna atmosfera, izpostavljenost zmrzali, …) 

• Naprava nameščena zunaj 

• Na dovodu ni nameščen filter 

• Raztezna posoda in varnostni ventil nista nameščena na dovodu (in na solarnem sistemu, če je prisoten) 

• Trdota vode <15°f 

• Električno napajanje – frekvenca ali napetostno nihanje ni skladno z zahtevami naprave 

• Nepravilno vzdrževanje in brez anode 

• Okvarjene električne vezave, slaba ozemljitev ali neupoštevanje električnih shem proizvajalca 

• Manjkajoči ali nepravilno pritrjeni pokrovi 

• Vodni kamen na varnostnih elementih ali na notranjih elementih 

• Hidravlični varnostni elementi niso vzdrževani 

• Hidravlična varnostna enota ni skladna z EN 1487 

• Spremembe na opremi, ki jih proizvajalec ni odobril ali uporaba neodobrenih rezervnih delov 
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15 TEHNIČNE LASTNOSTI 

TEHNIČNI PODATKI HPM 200 HPM 300 HPD 200 HPD 300 

Električno napajanje V/Ph/Hz 220-240/1/50 

Dejanska vsebnost hranilnika L 220 278 217 273 

Toplotna moč W 1870* (+1200**) 

Porabljena moč W 503* (+1200**) 

Nominalni tok A 2.23* (+5.2**) 

COP W/W 3.72* 

Maksimalna moč W 765 (+1200**) 

Maksimalni tok A 3.5 (+5.2**) 

Maksimalna izhodna temperatura vode 
(brez uporabe el. grelnikov) 

°C 60 (s temperaturo vode max 32°C) 

Najvišja temperatura vode °C 70 

Minimalna temperatura vode za zagon °C 10 

Delovna temperatura ambienta °C -10 ~ +43 (43°C z nax temperaturo vode 52°C) 

Maksimalni dvižni tlak hladilnega medija bar 24 

Maksimalni sesalni tlak hladilnega medija bar 6 

Vrsta hladilnega medija R134a 

Količina hladilnega medija g 920 

Tip Rotacijski 

Znamka Toshiba 

Model PJ125G1C-4DZDE 
Kompresor 

Olje ESTER OIL VG74, 400 mL 

Vrsta Asinhronski motor 

W 80 Motor ventilatorja 

RPM 1250 

Nominalni pretok zraka m3/h 450 

Zračni pretok pri 60 Pa m3/h 350 

Premer cevi mm 177 (prilagodi se gibljivim vodom 180 mm) 

Najvišji dovoljen tlak v hranilniku bar 10 

Notranja zaščita hranilnika  S235JR dvakrat emajlirano 

Električni uporovni grelnik kW 1.2 

Elektronski ekspanzijski ventil da 

Magnezijeva anoda da 

Material izmenjevalnika toplotne črpalke (kondenzatorja) aluminijeva zlitina 

Površina spodnjega izmenjevalnika m2 1,2 1,2 

Površina zgornjega izmenjevalnika m2 / / 0,5 0,8 

Pretok v spodnjem izmenjevalniku m3/h 1,2 1,2 

Pretok v zgornjem izmenjevalniku m3/h / / 0,5 0,8 

Maksimalni tlak v vodnih izmenjevalnikih bar 6 6 

Material vodnih izmenjevalnikov S235JR dekapirana 

Priključek vstopne hladne vode " G 1” ženski 

Priključek izhodne tople vode " G 1” ženski 

Priključki spodnjega izmenjevalnika " G 1” ženski G 1” ženski 

Priključki zgornjega izmenjevalnika " / G 1” ženski 

Odvod kondenza Fleksibilna cev iz umetne mase 0,3 m Φ22 mm 

Drenaža  Potrebno jo je namestiti izven naprave 

Razred zaščite IP IPX1 

Neto izmere mm φ654x1638 φ654x1888 φ654x1638 φ654x1888 

Dimenzije embalaže mm 700x700x1760 700x700x2010 700x700x1760 700x700x2010 

Masa neto  Kg 113.0 121.5 121.0 129.5 

Masa s polnim vodnim zalogovnikom  Kg 333.0 399.5 338.0 402.5 

Bruto masa  Kg 127.0 136.5 135.0 144.5 

Zvočni tlak dB (A) 46 

NOTES: 
* Toplotna moč pri sledečih pogojih: 
    temperatura zraka 20°C, temperatura vode od 15°C do 55°C (predhodni podatki). 
**Nanaša se na dodatni električni grelnik 
Med dezinfekcijo se temperatura vode s pomočjo električnega grelnika dvigne do 70°C 
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16 ELEKTRIČNA SHEMA 

Prosimo, upoštevajte shemo, ki se nahaja na notranji strani električne omarice. 
 

16.1 STANDARDNA VEZAVA 

 
 
 
KAZALO: 
ČRN: Črna 
MOD: Modra 
RJA: Rjava 
ZEL: Zelena 
RDE: Rdeča 
BEL: Bela 
R/Z: Rumeno/Zelena - ozemljitev 
RUM: Rumena 
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16.2 VEZAVA ZUNANJEGA VIRA ENERGIJE 

 
 

 
 
 

KAZALO: 
ČRN: Črna 
MOD: Modra 
RJA: Rjava 
ZEL: Zelena 
RDE: Rdeča 
BEL: Bela 
R/Z: Rumeno/Zelena - ozemljitev 
RUM: Rumena 
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16.3 VEZAVA ZUNANJEGA VIRA PREKO ZUNANJEGA STIKALA 

 

 
 

KAZALO: 
ČRN: Črna 
MOD: Modra 
RJA: Rjava 
ZEL: Zelena 
RDE: Rdeča 
BEL: Bela 
R/Z: Rumeno/Zelena - ozemljitev 
RUM: Rumena 
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17 IZJAVA O SKLADNOSTI 

       IZJAVA  O SKLADNOSTI 

    DECLARATION OF CONFORMITY 

    UEBEREINSTIMMUNGSERKLAERUNG 

   DECLARATION  DE CONFORMITE 

   DECLARACIÓN DE HOMOLOGACIÓN  
 

 

S POLNO ODGOVORNOSTJO IZJAVLJAMO, DA NAPRAVA 
WE DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSABILITY THAT THE MACHINE 

WIR ERKLÄREN AUF UNSERE ALLEINIGE VERANTWORTUNG, DAß DIE MASCHINE 
NOUS DECLARONS SOUS NOTRE SEULE RESPONSABILITE QUE LA MACHINE 

EL FABRICANTE DECLARA BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD QUE LA MÁQUINA 
 

OPIS Toplotna črpalka za pripravo tople sanitarne vode s hranilnikom 
DESCRIPTION Heating pump for hot sanitary water production with integrated tank 

BESCHREIBUNG Wärmepumpe fur Warmwasserzeugung mit integrierte Speicher 
DESCRIPTION Pompe á chaleur pour production eau chaude sanitaire avec réservoir 

DESCRIPCION Bomba de calor para la producción de agua caliente con tanque integrada 
 

LETO IZDELAVE / YEAR OF MANUFACTURE 
BAUJAHR / ANNEE DE FABRICATION / AÑO DE FABRICACIÓN 

2015 
 

MODEL / MODEL / MODELL / MODÈLE / MODELO 
NEW ENERGY HPV 200  NEW ENERGY HPV 300 

NEW ENERGY HPM 200  NEW ENERGY HPM 300 

NEW ENERGY HPD 200  NEW ENERGY HPD 300 
 

- IZPOLNJUJE ZAHTEVE O SKLADNOSTI S SLEDEČIMI CEE DIREKTIVAMI IN TRENUTNO VELJAVNIMI 
DOMAČIMI HARMONIZIRANIMI STANDARDI IN NORMATIVI: 

2004/108/CE, 2006/95/CE 
 

- IS IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING EEC DIRECTIVES AND THE RELEVANT NATIONAL GRANTING 
REGULATIONS IN FORCE: 

2004/108/CE, 2006/95/CE 
 

- EST CONFORME AVEC LES DIRECTIVES CEE SUIVANTES ET LES LOIS NATIONALES D'ACCUEIL 
2004/108/CE, 2006/95/CE 

 
- ESTÀ HOMOLOGADO EN CUANTO PREVISTO DE LAS SIGUENTES DIRECTRICES COMUNITAREAS Y CON LA 

RELATIVA LEGISLACION NACIONAL DE RECEPCIÒN 
2004/108/CE, 2006/95/CE 

 
- NACHDEM CEE-NORMEN, SOWIE DER ENTSPRECHENDEN ANGEWENDET STAATS GESEZTGEBUNG, 

DASS HEISST: 
2004/108/CE, 2006/95/CE 

 

ZEVIO, 01.2015 Pravno odgovorna oseba 

 

 

 
 

Proizvajalec: BOILERNOVA S.p.A. - Sedež podjetja: Via dell' Industria, 1/L-G - 37059 ZEVIO (VR) - Italija 
Telefon 0457850063 - Fax 0456050266 - WWW: www.boilernova.it - e-mail: boilernova@boilernova.it 
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