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Podlahové vytápění a klimatizace
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1 Předmluva
█ Abychom našim zákazníkům poskytli vysoce kvalitní, spolehlivý a univerzální výrobek, bylo toto
tepelné čerpadlo vyrobeno podle těch nejpřísnějších konstrukčních a výrobních norem.
Tento návod obsahuje veškeré potřebné informace o instalaci, odstraňování závad, vypouštění a
údržbě. Dříve než začnete s výrobkem pracovat nebo na něm provádět údržbu, pozorně si přečtěte
tento návod.
Výrobce tohoto výrobku se vzdává odpovědnosti v případě, že dojde ke zranění osob nebo poškození
jednotky v důsledku neodborné instalace, odstranění závad, nepotřebných zásahů údržby
provedených v rozporu s tímto návodem.
Jednotku smí instalovat pouze kvalifikovaní pracovníci.
█ Aby byla zachována platnost záruky, je zásadně důležité vždy dodržovat níže uvedené pokyny.
 Jednotku smí otevírat nebo opravovat pouze kvalifikovaný instalatér nebo autorizovaný
prodejce.
 Provádění údržby a provozu musí odpovídat doporučeným údajům o časech a četnosti
uvedeným v tomto návodu.
 Používejte pouze originální standardní náhradní díly.
V případě nerespektování těchto doporučení dojde k zneplatnění záruky.
█ Invertorové tepelné čerpadlo vzduch/voda je vysoce účinné, energeticky úsporné zařízení šetrné k
životnímu prostředí, které se používá především k vyhřívání domů. Dokáže pracovat s jakýmkoliv
typem vnitřní jednotky, např. ventilátorem, radiátorem nebo potrubím podlahového topení, dodáváním
teplé nebo horké vody. Jeden kus monoblokového tepelného čerpadla navíc může pracovat s
několika vnitřními jednotkami.
Jednotka tepelného čerpadla vzduch/voda je navržena pro rekuperaci tepla pomocí přehřevu, který
dokáže dodávat horkou vodu pro sanitární účely.

Tato řada tepelného čerpadla má následující vlastnosti:
1 Pokročilé řízení
Uživatelé mají k dispozici ovladač na bázi mikropočítače, díky kterému mohou kontrolovat nebo
nastavovat provozní parametry tepelného čerpadla. Centrální řídicí systém dokáže počítačem ovládat
několik jednotek.
2 Příjemný vzhled
Tepelné čerpadlo je navrženo v příjemném designu.
3 Flexibilní použití
Čerpadlo má chytrou konstrukci s kompaktní skříní.
4 Tichý chod
Použitím vysoce kvalitního a účinného kompresoru, ventilátoru a vodního čerpadla je zajištěna nízká
hladina hluku s izolací.
5 Dobrá tepelná výměna
Tepelné čerpadlo využívá speciálně navržený tepelný výměník, který zvyšuje celkovou účinnost.
6 Obrovský provozní rozsah
Tato řada tepelných čerpadel je navržena pro provoz v různých provozních podmínkách až do -15
stupňů pro vytápění.
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2 Bezpečnostní opatření
Aby nemohlo dojít ke zranění uživatelů a jiných osob v důsledku používání
tohoto zařízení a škodě na čerpadle nebo jiném majetku a aby bylo zajištěno
řádné používání čerpadla, přečtěte si řádně tento návod a řádně se seznamte s
následujícími informacemi.

Vysvětlení
označení
1

1 Vysvětlení označení

Označení

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

Význam
Nesprávnou obsluhou může dojít k úmrtí nebo těžkému zranění
osob.

Nesprávnou obsluhou může dojít ke zranění osob nebo ztrátě
materiálu.

Vysvětlení
symbolů
2

Symbol

Význam
Zákaz. Zákazy jsou označeny tímto symbolem.

Povinná instalace. Musí být proveden příslušný úkon.
UPOZORNĚNÍ (včetně VAROVÁNÍ)
Prosím věnujte pozornost uvedenému upozornění.

2 Vys v ětle ní sy mb ol ů
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Bezpečnostní opatření

Význam

Instalace

Tepelné čerpadlo musí být nainstalováno kvalifikovanou
osobou, aby nedošlo k neodborné instalaci, která by mohla
Musí být provedeno
způsobit únik vody, úraz elektrickým proudem nebo vznik
odborným instalatérem. požáru.

Nutné uzemnění

Ujistěte se prosím, zda je zajištěno řádné uzemnění tepelného
čerpadla i elektrické přípojky.

3 Varování

Provoz

ZÁKAZ

Odpojte zdroj
energie

Význam
NEDÁVEJTE prsty ani jiné části do prostoru ventilátoru nebo
odpařovače jednotky, mohlo by dojít ke zranění.
Pokud není něco v pořádku nebo ucítíte divný zápach,
neprodleně jednotku vypněte odpojením zdroje energie.
Pokračováním provozu by mohlo dojít k elektrickému zkratu nebo
vzniku požáru.

Přesun a oprava

Pověřte odborníka

Pověřte odborníka

Zákaz

Význam
Pokud je nutno tepelné čerpadlo přesunout nebo přeinstalovat,
pověřte touto činností prodejce nebo kvalifikovanou osobu.
Neodbornou instalací může dojít k úniku vody, úrazu
elektrickým proudem, zranění nebo vzniku požáru.
Uživatel nesmí sám jednotku opravovat, jinak může dojít k
úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
V případě nutnosti opravy tepelného čerpadla pověřte touto
činností prodejce nebo kvalifikovanou osobu. Neodborným
přesunem nebo opravou může dojít k úniku vody, úrazu
elektrickým proudem, zranění nebo vzniku požáru.

3 Varování

3

Bezpečnostní opatření

Instalace

Místo instalace

Upevnění jednotky

Význam
Jednotku NIKDY neinstalujte v blízkosti hořlavých plynů. V
případě úniku plynu může dojít ke vzniku požáru.

Ujistěte se, zda je základ tepelného čerpadla dostatečně silný,
aby nemohlo dojít k jeho poklesu nebo pádu

Nutný
jistič

Ujistěte se, zda je jednotka vybavena jističem, jelikož jeho
absence může vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke
vzniku požáru.

Provoz

Význam

4 Upozornění

Kontrola základu
instalace

Odpojte zdroj
energie

Zákaz

Zákaz

Za určitou dobu (za jeden měsíc) zkontrolujte prosím základ
instalace, zda nemohlo dojít k jeho poklesu nebo poškození,
jelikož by mohlo dojít ke zranění osob nebo poškození čerpadla.

Před zahájením čištění nebo údržby odpojte prosím zdroj energie.

Je zakázáno používat jako pojistku železo nebo měď. Správnou
pojistku musí pro tepelné čerpadlo nainstalovat elektrikář.

Je zakázáno na tepelné čerpadlo aplikovat hořlavý plyn, protože
by mohlo dojít ke vzniku požáru.
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3 Specifikace
1 Vzhled a konstrukce tepelného čerpadla
N8A
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Specifikace
2 Data jednotky
Model
Chladicí výkon

N8A

kW
BTU/hod

Tepelný výkon

kW
BTU/hod

Výkon elektrického vytápění
Příkon chlazení
Příkon vytápění
Provozní elektrický proud
(chlazení/vytápění)
Rozsah chladicího výkonu
Rozsah tepelného výkonu
Rozsah příkonu chlazení
Rozsah příkonu vytápění
Zdroj napájení
Počet kompresorů
Model kompresoru
Počet ventilátorů
Příkon ventilátoru
Rychlost otáčení ventilátoru
Hluk
Příkon vodního čerpadla
Max. vodní spád
Přípojka vody
Průtok vody
Externí tlak
Čisté rozměry jednotky (d x š x v)
Přepravní rozměry jednotky (d x š x v)
Čistá hmotnost
Přepravní hmotnost

kW
kW
kW
A
kW
kW
kW
kW

8,1
27540
10,8
36720
3,0
3,35
2,77
11,8/11,8
2,0～8 1
2,5～10,8
1,0～3,35
0,8～2,77
230V～/50Hz
1
rotační
1

W
ot./min
dB(A)
kW
m
palce
3
m /hod
m
mm
mm
kg
kg

110
850
54
0,18
12,5
1
1,6
10
980*465*900
1010*490*920
viz tovární štítek
viz štítek na obalu

Provozní podmínky chlazení: (DB/WB) 35 °C/24 °C, (výstup/vstup) 7 °C/12°C, 90Hz.
Provozní podmínky vytápění: (DB/WB) 7 °C/6 °C. (výstup/vstup) 35 °C/30 °C, 90Hz.
BS EN 14511-1-2013 Klimatizační jednotka, celokapalinové chladicí zařízení, elektrický kompresor.
Část 2: Zkušební podmínky Část 3: Zkušební postup Část 4: Související požadavky.
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Specifikace
3 Rozměry jednotky
Model: N8A
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4 Instalace
Vlastnosti jednotky
1. Trubkový výměník tepla
Byl použit účinný výměník tepla o malé velikosti a vysoké účinnosti.
2. Chladicí prostředek šetrný k životnímu prostředí
Bylo použito chladivo R410 nové generace, který je šetrný k životnímu prostředí a k ozonové vrstvě.
3. Vytápění ve studeném prostředí.
Optimálně navržená jednotka dokáže za běžných podmínek dosáhnout funkce vytápění i při okolní
teplotě - 15 °C.
4. Kondenzace rozprašování
Systém chlazení vodou se automaticky spustí tak, aby zaručil běžný chod chlazení, pokud okolní
teplota překročí hodnotu 30 °C.

1

Použití tepelného čerpadla

1.1

Pouze klimatizace

VODNÍ SPOJKA
AUTOMATICKÝ VÝVOD VZDUCHU
ZPĚTNÝ VENTIL VODY
PRUŽNÝ PŘÍVOD VODY
ODVOD NEČISTOT
VODNÍ TEPLOMĚR
VODNÍ TLAKOMĚR
VODNÍ FILTR
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Instalace
2

Výběr správného tepelného čerpadla

2.1 Na základě místních klimatických podmínek, stavebních charakteristik a míře izolace vypočtěte
požadovaný chladicí (tepelný) výkon na jeden metr čtvereční.
2.2 Určete celkový výkon potřebný podle konstrukce.
2.3 Podle celkového výkonu vyberte vhodný model na základě níže uvedených vlastností tepelných
čerpadel:
Vlastnosti tepelného čerpadla
Jednotka určená pouze pro chlazení: výstupní teplota chlazené vody 5 - 15 °C, maximální okolní
teplota 43 °C. Jednotka určená pro chlazení a vytápění: pro chlazení výstupní teplota chlazené vody
5 - 15 °C, maximální okolní teplota 43 °C. Vytápění: vstupní teplota teplé vody 40 - 50 °C, minimální
okolní teplota -10 °C.
Použití jednotky
Invertorové tepelné čerpadlo vzduch/voda je určeno pro obytné domy, kanceláře, hotely apod., které
vyžadují samostatné vytápění a chlazení s ovládáním jednotlivých oblastí.

3

Místo instalace
Jednotku lze instalovat na kterémkoliv venkovním místě s dostatečnou nosností pro těžká zařízení,
např. na terase, na střeše, na zemi apod.
Na místě musí být zajištěno řádné větrání.
Na místě instalace nesmí docházet k vyzařování tepla a výskytu otevřeného ohně.
Na ochranu tepelného čerpadla před sněhem je nutno v zimě použít plášť.
V blízkosti přívodu a odvodu vzduchu tepelného čerpadla se nesmí nacházet žádné překážky.
Na místě instalace nesmí docházet k silnému proudění vzduchu.
Okolo tepelného čerpadla musí být vybudováno odvodnění na odvod zkondenzované vody.
Okolo jednotky musí být zajištěn dostatečný prostor pro účely provádění údržby.

4

Způsob instalace

Tepelné čerpadlo lze nainstalovat na betonový základ pomocí rozpínacích šroubů nebo na ocelový
rám s pryžovou patkou, který lze umístit na zemi nebo na střeše. Jednotka musí být ustavena v
horizontální poloze.

9

Instalace
5

6

Připojení vodního okruhu

Při připojování vodovodního potrubí prosím věnujte pozornost následujícím bodům:
Snažte se snížit odpor vody přiváděné z potrubí.
Potrubí musí být čisté, bez nečistot a překážek. Proveďte zkoušku těsnosti vody a ujistěte se, zda
nedochází k úniku vody. Následně je možné provést instalaci.
Samostatně proveďte tlakovou zkoušku potrubí. Zkoušku NEPROVÁDĚJTE společně s tepelným
čerpadlem.
V horním bodě vodního okruhu musí být umístěna expanzní nádrž a hladina vody v nádrži musí
být alespoň o 0,5 m výše než horní bod vodního okruhu.
V tepelném čerpadle je nainstalován průtokový spínač, zkontrolujte správnost jeho zapojení,
funkce a ovládání ovladačem.
Aby uvnitř vodovodního potrubí nezůstával vzduch, musí být v horní části vodního okruhu
nainstalován odvzdušňovací ventil.
Na přívodu a odvodu vody musí být nainstalován teploměr a tlakoměr, přičemž je nutno zajistit
jejich snadnou kontrolu.

Připojení zdroje napájení
Otevřete přední panel, čímž získáte přístup ke zdroji napájení.
Zdroj napájení musí procházet přes kabelový vstup a být napojen na silové koncovky v řídicí skříni.
Následně zapojte trojdrátové zástrčky elektrického řízení a hlavního ovladače.
V případě potřeby venkovního vodního čerpadla zasuňte napájení na kabelový vstup i ke
koncovkám vodního čerpadla.
Pokud musí regulátor tepelného čerpadla regulovat i další pomocný ohřívač, musí být na příslušný
výstup regulátoru připojeno relé (silnoproudé).

Bariéra

Údržba
Prostor
Bariéra

Bariéra

Odvod
vzduchu

Přívod
vzduchu

Umístění jednotky

Bariéra

7

Na obrázku je znázorněno umístění jednotky s horizontálním odvodem vzduchu.
Upozornění
Požadavky
A > 500 mm； B > 1500 mm；
C > 1000 mm；D > 500 mm

Minimální vzdálenost ventilace na obr. 1.
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Instalace
8

Přeprava

Pokud je nutno jednotku během instalace zavěsit, použijte 8m
lano a mezi lano a jednotku vložte měkký materiál, aby nedošlo k
poškození skříně tepelného čerpadla. (viz obr. 1)

Obr. 1

VAROVÁNÍ
NEDOTÝKEJTE SE tepelného výměníku čerpadla prsty ani jinými předměty!
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Zkušební provoz

Kontrola před zkušebním provozem
Zkontrolujte vnitřní jednotku a ujistěte se o těsnosti připojení trubky, a zda jsou otevřené příslušné
ventily.
Zkontrolujte vodní okruh a ujistěte se, zda je v expanzní nádrži dostatek vody, přívod vody je
dostatečný a vodní okruh je naplněn vodou bez přítomnosti vzduchu. Následně zkontrolujte řádnou
izolaci vodovodního potrubí.
Zkontrolujte elektroinstalaci. Zkontrolujte správnost napětí, zda jsou dotaženy šrouby, zda je
elektroinstalace zapojena podle schématu a je připojeno uzemnění.
Zkontrolujte jednotku tepelného čerpadla včetně všech šroubů a částí tepelného čerpadla a
ujistěte se o jejich dobrém stavu. Po zapnutí zkontrolujte kontrolku ovladače, zda nesignalizuje
nějakou poruchu. Na zpětný ventil je možné připojit manometr pro kontrolu vysokého (nebo
nízkého) tlaku v systému v průběhu zkušebního provozu.

Zkušební provoz
Zapněte tepelné čerpadlo stisknutím tlačítka „ “ na ovladači. Zkontrolujte, zda vodní čerpadlo
běží, pokud běží normálně, bude na vodním tlakoměru indikována hodnota 0,2 MPa.
Po 1 minutě provozu vodního čerpadla se zapne kompresor. Poslouchejte, zda nevydává
kompresor neobvyklý zvuk. V případě neobvyklého zvuku čerpadlo vypněte a zkontrolujte
kompresor. Pokud je chod kompresoru v pořádku, zkontrolujte tlakoměr chladicího prostředku.
Následně zkontrolujte, zda příkon a pracovní proud odpovídají hodnotám uvedeným v návodu.
Pokud ne, čerpadlo vypněte a zkontrolujte.
Seřiďte ventily na vodním okruhu a ujistěte se, zda je přívod horké (studené) vody do jednotlivých
dvířek v pořádku a splňuje požadavek na vytápění (popř. chlazení).
Zkontrolujte stabilitu výstupní teploty vody.
Parametry ovladače se nastavují u výrobce a uživatel je nesmí sám upravovat.
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5 Použití
1 Rozhraní

2 Označení a funkce na displeji
Pol.





Symbol

Název
tlačítka
Režim
Otáčky
ventilátoru
Zapnutí/
vypnutí

Funkce tlačítka
Mezi vytápěním a chlazením můžete přepínat dlouhým
stisknutím tlačítka „Režim“
Do dotazového rozhraní přejdete stisknutím tlačítka „Otáčky
ventilátoru“
Ve stavu Vypnuto přejdete do rozhraní Zapnutí dlouhým
stisknutím tlačítka „Zapnout/Vypnout“. Ve stavu Zapnuto
přejdete do rozhraní Vypnout dlouhým stisknutím tlačítka
„Zapnout/Vypnout“



Nahoru

Pro úpravu teploty nebo hodin krátce stiskněte tlačítko
„Nahoru“



Dolů

Pro úpravu teploty nebo hodin krátce stiskněte tlačítko
„Dolů“



Chlazení

Ve stavu chlazení je označena ikona Chlazení



Vytápění

Ve stavu vytápění je označena ikona Topení



Rozmrazování

Ve stavu rozmrazování je označena ikona Rozmrazování
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Použití
Pol.

Symbol

Název
tlačítka

Funkce tlačítka



Přívod

Ikona přívod



Odvod

Ikona odvod

1

Kompresor

Po zapnutí kompresoru je zobrazena ikona kompresoru v
hlavní části displeje a po vypnutí kompresoru ikona zmizí.

1

Čerpadlo

Po zapnutí čerpadla je zobrazena ikona čerpadla v hlavní
části displeje a po vypnutí čerpadla ikona zmizí.

1

Ventilátor

Po zapnutí ventilátoru je zobrazena ikona ventilátoru v
hlavní části displeje a po vypnutí ventilátoru ikona zmizí.

1

Elektrické
vytápění

1

4-cestný
ventil

Po zapnutí elektrického vytápění je zobrazena ikona
elektrického vytápění v hlavní části displeje a po vypnutí
elektrického vytápění ikona zmizí.
Po zapnutí 4-cestného ventilu je zobrazena ikona 4cestného ventilu v hlavní části displeje a po vypnutí 4cestného ventilu ikona zmizí.
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Použití
3 Použití elektrického ovladače
3.1 Zapnutí a vypnutí
Pro vstup do
rozhraní Zapnutí

Sledujte zařízení po
dobu 1 minuty bez
provozu

dlouze stiskněte
po dobu 1 sekundy

Pro návrat do
rozhraní Zapnutí
krátce stiskněte
jakékoliv tlačítko

Pro vstup do
rozhraní Vypnutí
dlouze stiskněte
po dobu 1 sekundy

Poznámka: zapínání a vypínání lze provádět pouze v hlavním rozhraní.
Poznámka:

1) bez termostatu lze elektrický ovladač použít k zapínání a vypínání;
2) s termostatem lze elektrický ovladač použít pouze k vypínání, nelze ho použít k
zapínání;
3) při používání dálkového ovladače se elektrický ovladač zobrazuje následovně:
Rozhraní zapnutí
Rozhraní vypnutí

3.2 Režim
V hlavním rozhraní můžete mezi režimem vytápění a chlazení přepínat dlouhým stisknutím tlačítka

Rozhraní chlazení

Rozhraní vytápění
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.

Rozhraní rozmrazování
(pouze režim vytápění)

Použití
3.3 Teplota

Nastavená teplota bliká

Krátkým stisknutím tlačítka
nebo
vstupte do
rozhraní nastavení teploty

Krátce stiskněte tlačítko
zpět a uložit

,

Poznámka: V rozhraní nastavení teploty po dobu 20 s v klidovém stavu systém automaticky
zaznamená nastavení a vrátí se do hlavního rozhraní.

3.4 Zadání rozhraní zobrazení
Pro přepnutí do rozhraní
zobrazení krátce stiskněte
tlačítko

Krátce stiskněte tlačítko

Poznámka: V rozhraní zobrazení parametru se nelze automaticky vrátit do hlavního rozhraní.
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Použití
3.5 Přehled stavů:
Název stavu

Stav č.
U01

Vstupní teplota

U02

Výstupní teplota

U03

Sací teplota

U04

Výtlačná teplota

U05

Okolní teplota

U06

Teplota výparníku

U07

Nízká teplota

U08

Vysoká teplota

U09

Kroky elektrického expanzního ventilu

U10

Skutečná frekvence kompresoru

U11

Nastavená frekvence kompresoru

U12

Přehřívání sacího plynu/10

U13

Přehřívání výtlačného plynu

U14

Nastavená rychlost ventilátoru 1

U15

Nastavená rychlost ventilátoru 2
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Použití
3.6 Nastavení hodin
3.6.1 Nastavení času

Dlouze stiskněte
najednou tlačítka

Krátce stiskněte

+

tlačítko
blikající vedle

na 2 s

Pro změnu blikající
hodnoty hodiny krátce

Pro návrat do hlavního
rozhraní krátce stiskněte

stiskněte tlačítko
nebo

tlačítko
Pro změnu blikající
hodnoty minut krátce

Krátce stiskněte

stiskněte tlačítko

tlačítko
blikající vedle

nebo

Poznámka: V rozhraní nastavení hodin po dobu 20 s v klidovém stavu systém automaticky zaznamená
nastavení a vrátí se do hlavního rozhraní.
3.6.2 Nastavení a zrušení časovače
(v případě připojení k termostatu není funkce časovače dostupná)
Krátkým stisknutím
Dlouhým stisknutím
tlačítka
vstoupíte
tlačítka
vstoupíte do
do rozhraní
rozhraní nastavení času
nastavení času
„ON1“
„OFF1“

Krátce stiskněte tlačítko
blikající hodnoty hodin a
zadejte nastavení hodin
„ON1“

Znovu krátce stiskněte
tlačítko
Čas „ON1“ zrušíte

Hodiny nastavíte
krátkým stisknutím
tlačítka
nebo

stisknutím tlačítka
u
blikající hodnoty hodin
nebo minut
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u

Použití
4

4.1

Rozhraní odstraňování chyb
Rozhraní

Chybový kód
Číslo chyby
Počet chyb

Poznámka:
1) V rozhraní odstraňování chyb krátce stiskněte „ZAP./VYP.“ pro návrat do hlavního rozhraní a mezi
různými chybami můžete přepínat stisknutím tlačítka „NAHORU“ nebo „DOLŮ“
2) V hlavním rozhraní krátce stiskněte „ZAP./VYP.“ pro návrat do rozhraní odstraňování chyb. Za 10 s
nečinnosti se automaticky vrátí do rozhraní odstraňování chyb.
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Použití
5

Tabulka chyb elektronického ovladače
K nalezení příčiny a řešení použijte chybový kód.
Chybový kód
žádný
žádný
P01
P02
P04
P07
P08
PP1
PP2
E01
E02
E03
E19
E20
E07
P81
E44
E21
E22
E23（prázdné）
E24
E25
E27
E28
E29
E30
E31（prázdné）
E32
E33
E34（prázdné）
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E45
EE 8
E08

Ochrana/chyba
Pohotovostní režim
Normální zapnutí
Chyba vstupní teploty
Chyba výstupní teploty
Okolní teplota
Chyba sací teploty
Chyba výtlačné teploty
Chyba čidla nízkého tlaku
Chyba čidla vysokého tlaku
Ochrana proti vysokému tlaku
Ochrana proti nízkému tlaku
Ochrana průtokového spínače
Ochrana zimního rozmrazování I
Ochrana zimního rozmrazování II
Ochrana rozmrazování
Ochrana proti vysoké výtlačné teplotě
Ochrana pracovního prostředí čerpadla
Ochrana proti nízkému vstupnímu střídavému napětí
Vypnutí ochrany proti vstupnímu střídavému nadproudu
Signalizace ochrany proti vstupnímu střídavému nadproudu
Ochrana před přepětím stejnosměrné sběrnice
Ochrana proti nízkému napětí stejnosměrné sběrnice
Ochrana proti nadproudu IPM
Ochrana proti přehřátí IPM
Chyba čidla teploty topného tělesa
Vypnutí ochrany proti přehřátí dílu pod proudem
Signalizace ochrany proti přehřátí dílu pod proudem
Zkouška proudu IPM
Vypnutí ochrany proti nadproudu kompresoru
Signalizace ochrany proti nadproudu kompresoru
Fáze vstupního napětí
Chyba při zapnutí kompresoru
Chyba komunikace mezi DSP a komunikačním panelem
Chyba komunikace mezi DSP a PFC
Zkouška vstupního napětí
Chyba EEPROM
Ochrana proti slabému magnetu kompresoru
Chyba PFC
Chyba komunikace mezi pohonem a hlavním panelem
Chyba komunikace mezi hlavním panelem a elektrickým ovladačem
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Rozhraní ovladače a jejich popis

GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND

20

GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND

Použití

6

GND

GND

GND

6.1 Rozhraní hlavního panelu

GND

GND

GND

GND

Použití
Pol. Hlavní panel

Pokyn

Pol. Hlavní panel

Pokyn
Vstup vysokonapěťového
spínače
Vstup nízkonapěťového
spínače

1

N

Nulový silový vodič
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DI 01

2

L

Živý silový vodič

24

DI 02

3

RO 01

nepoužívá se

25

DI 03

Vstup průtokového spínače

4

RO 02

Čerpadlo

26

DI 04

Vstup nouzového spínače

5

RO 03

4-cestný ventil

27

DI 05

Přepínač režimu

6

RO 04

Ventilátor

28

DI 06

Hlavní a pomocný spínač

7

RO 05

nepoužívá se

29

DI 07

Spínač ochrany proti přetížení
elektrického vytápění

8

RO 06

Ohřívání rozmrazování

30

DI 08-DI 10

nepoužívá se

9

RO 07

Ohřev klikové hřídele

31

A 01-A 02

nepoužívá se

10

RO 08

Ventil rozstřiku

32

D01-D02_PWM

nepoužívá se

11

RO 09

Přídavné elektrické vytápění

33

DI0-DI2_PWM

nepoužívá se

12

RO 10-RO 18

nepoužívá se

34

12V

13

AI 01

Čidlo vstupní teploty

35

485-B

Elektrický ovladač 485-B

14

AI 02

Čidlo výstupní teploty

36

485-A

Elektrický ovladač 485-A

15

AI 03

Čidlo výtlačné teploty

37

GND

Elektrický ovladač GND

16

AI 04

nepoužívá se

38

CAN-L

nepoužívá se

17

AI 05

Čidlo sací teploty

39

CAN-H

nepoužívá se

18

AI 06

Čidlo teploty výparníku

40

CN1

19

AI 07

Čidlo okolní teploty

41

CN2-CN4

20

AI 08-AI 20

21

AI 21

Vstup sacího tlaku

22

AI 22

Vstup výtlačného tlaku

nepoužívá se
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Elektrický ovladač 12V

Elektrický expanzní ventil A

nepoužívá se

6 Tabulka pro řešení poruch
1 A. Tabulka pro řešení poruch
Ochrana/porucha
Pohotovostní režim

Označe
ní
poruchy
NO

Normální zapnutí

NO

Porucha čidla vstupní teploty vody

P01

Porucha čidla výstupní teploty
vody

P02

Porucha čidla okolní teploty

P04

Porucha čidla sací teploty

P07

Porucha čidla výtlačné teploty

P08

Porucha čidla sacího tlaku

PP1

Porucha čidla výtlačného tlaku

PP2

Ochrana proti vysokému tlaku

E01

Ochrana proti nízkému tlaku

E02

Ochrana průtoku vody

E03

Ochrana proti zamrznutí

E07

Ochrana proti zamrznutí v zimě
úroveň I
Ochrana proti zamrznutí v zimě
úroveň II
Ochrana proti přehřátí odvodu
Ochrana proti střídavému
vstupnímu podpětí
Zastavení ochrany proti
střídavému vstupnímu nadproudu
Ochrana proti přepětí
stejnosměrné sběrnice

Příčina

Čidlo vstupní teploty vody je rozpojeno
nebo došlo ke zkratu
Čidlo výstupní teploty vody je rozpojeno nebo došlo
ke zkratu
Čidlo okolní teploty je rozpojeno nebo
došlo ke zkratu
Čidlo sací teploty je rozpojeno nebo došlo ke zkratu
Čidlo výtlační teploty je rozpojeno nebo došlo ke
zkratu
Čidlo sacího tlaku je rozpojeno nebo
došlo ke zkratu
Čidlo výtlačného tlaku je rozpojeno nebo došlo ke
zkratu

E29

Okolní teplota je příliš nízká

P181

Přetížení kompresoru

E24

Čidlo teploty zkontrolujte a vyměňte
Čidlo teploty zkontrolujte a vyměňte
Čidlo teploty zkontrolujte a vyměňte
Čidlo teploty zkontrolujte a vyměňte
Čidlo sacího tlaku zkontrolujte a vyměňte
Čidlo výtlačného tlaku zkontrolujte a vyměňte

Zkontrolujte, zda nedošlo k poruše tlakového
spínače nebo okruhu chladicího prostředku
Zkontrolujte, zda nedošlo k poruše tlakového
Je odpojen nízkotlaký spínač
spínače nebo okruhu chladicího prostředku
Zkontrolujte průtok vody a případné
V systému není žádná nebo jen malé množství vody
poškození vodního okruhu
Zkontrolujte průtok vody a případné
Nedostatečný průtok
poškození vodního okruhu
Okolní teplota je příliš nízká

E22

Čidlo teploty zkontrolujte a vyměňte

Je odpojen vysokotlaký spínač

E19

E21

Způsob odstranění poruchy

Zkontrolujte správný chod systémového
kompresoru

Vstupní napětí je příliš nízké, což způsobuje
zvýšení vstupního proudu
Vstupní proud je příliš vysoký, překročena
účinná hodnota pro zastavení proudové ochrany
Napětí stejnosměrné sběrnice >hodnota vypnutí
ochrany proti přepětí stejnosměrné sběrnice
Napětí stejnosměrné sběrnice ＜ hodnota
vypnutí ochrany proti přepětí stejnosměrné
sběrnice

Zkontrolujte a změřte vstupní napětí
Zkontrolujte a změřte vstupní proud
Zkontrolujte a změřte napětí sběrnice

Ochrana proti podpětí
stejnosměrné sběrnice

E25

Ochrana proti nadproudu IPM

E27

Proud IPM je příliš velký

E28

Teplota modulu IPM je příliš vysoká

E29

Čidlo je rozpojeno nebo došlo ke zkratu

Čidlo zkontrolujte a vyměňte

E30

Teplota dílu pod proudem je příliš vysoká

Snižte teplotu a díl zkontrolujte

E32

Chyba zkoušky proudu

Zkontrolujte a změřte proud, popř. ho
upravte

E33

Proud kompresoru je příliš vysoký

Zkontrolujte a změřte proud, popř. ho upravte

E35

Vstupní napětí je v implicitní fázi
Implicitní fáze, chyba nebo poškození
zařízení na ovládacím prvku
Chyba komunikace mezi DSP a komunikačním
panelem

Zkontrolujte a změřte napětí, popř. ho upravte
Zkontrolujte a změřte napětí a zkontrolujte
frekvenční zařízení

E38

Porucha DSP a PFC

Zkontrolujte připojení komunikace

Zkouška vstupního napětí

E39

Chyba zkoušky proudu

Zkontrolujte případné poškození čipu a
vyměňte ho

Porucha EEPROM
Signalizace ochrany proti oslabení
indukce kompresoru
Chyba komunikace mezi
ovládacím prvkem a PC8002

E40

Porucha čipu

E41

Nedostatečná magnetická síla kompresoru

EE8

Neobvyklá komunikace mezi dálkovým
ovladačem a hlavním panelem

Ochrana proti přehřátí modulu
IPM
Chyba čidla teploty topného
tělesa
Vypnutí ochrany proti přehřátí dílu
pod proudem
Zkouška proudu IPM
Zastavení ochrany proti
nadproudu kompresoru
Implicitní fáze vstupního napětí
Chyba při zapnutí kompresoru
Chyba komunikace mezi DSP a
komunikačním panelem
Chyba komunikace mezi DSP a
PFC

E36
E37
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Zkontrolujte a změřte napětí sběrnice
Zkontrolujte a změřte proud, popř. ho
upravte
Zkontrolujte a změřte proud, popř. ho
upravte

Zkontrolujte připojení komunikace

Zkontrolujte připojení komunikace

Tabulka pro řešení poruch
2 B. Posuzování a odstraňování poruch provádějte podle
následující tabulky
Porucha
Tepelné

Řešení

Možná příčina

čerpadlo

1 Špatný zdroj napájení
2 Uvolněný silový kabel

1 Odpojte zdroj napájení a zkontrolujte ho;
2 Zkontrolujte silový kabel a proveďte případnou nápravu

nelze zapnout

3 Rozpojený jistič

3 Zjistěte příčinu a vyměňte pojistku nebo jistič

vydává při

1 Nedostatek vody v potrubí

1

Zkontrolujte přívod vody a naplňte potrubí vodou;

provozu velký

2 Příliš mnoho vzduchu ve vodním okruhu
3 Uzavřené vodní ventily

2
3

Odvzdušněte vodní okruh;
Otevřete ventily na vodním okruhu;

4 Zanesený a znečištěný vodní filtr

4

Vyčistěte vodní filtr.

Výkon tepelného

1 Nedostatek chladicího prostředku;

čerpadla je příliš

1 Zkontrolujte případný únik plynu a doplňte chladicí
prostředek;
2 Opravte izolaci vodovodního potrubí;

nezastavilo se
čerpadlo

2 Špatná izolace vodovodního potrubí;
3 Nedostatečná tepelná výměna na
vzduchovém výměníku;
4 Nedostatečný průtok vody

Příliš vysoký

1 Příliš mnoho chladicího prostředku

Vodní čerpadlo

hluk
nebo v něm není
voda

nízký,

3 Vyčistěte vzduchový výměník;
4 Vyčistěte vodní filtr
1 Vypusťte nadbytečný plyn
2 Vyčistěte vzduchový výměník tepla

2 Nedostatečná tepelná výměna na
odtah kompresoru
vzduchovém výměníku
Problém s nízkým
1 Nedostatek plynu
tlakem
2 Zanesený filtr nebo rozvod
v systému
3 Nedostatečný průtok vody

1 Zkontrolujte případný únik plynu a doplňte freon;
2 Vyměňte filtr nebo rozvod;
3 Vyčistěte vodní filtr a odvzdušněte vodní okruh.

1 Porucha zdroje napájení
Kompresor
neběží

1 Zkontrolujte zdroj napájení;
2 Vyměňte stykač kompresoru, dotáhněte silový kabel;

2 Závada stykače kompresoru
3 Uvolněný silový kabel

3 Zkontrolujte výtlačnou teplotu kompresoru;
4 Resetujte teplotu vratné vody;
5 Vyčistěte vodní filtr a odvzdušněte vodní okruh.

4 Ochrana na kompresoru
5 Špatné nastavení teploty vratné vody.
6 Nedostatečný průtok vody

Vysoká hladina
hluku kompresoru
Ventilátor neběží

Kompresor běží,
ale tepelné
čerpadlo netopí
nebo nechladí
dostatečně
Příliš nízká
výstupní teplota
vody
Ochrana před
nízkým průtokem
vody

1 Do kompresoru se dostává kapalný chladicí 1 Nedostatečné odpařování, zkontrolujte příčinu
prostředek
nedostatečného odpařování a odstraňte ji;
2 Porucha kompresoru

2 Použijte nový kompresor;

1 Porucha relé ventilátoru

1 Vyměňte relé ventilátoru;

2 Porucha motoru ventilátoru

2 Vyměňte motor.
1

1 V tepelném čerpadle není plyn
2 Porucha tepelného výměníku;
3 Porucha kompresoru;

2

Zkontrolujte případné netěsnosti v systému a doplňte
chladicí prostředek;
Zjistěte příčinu a tepelný výměník vyměňte;

3

Vyměňte kompresor.

1 Příliš nízký průtok vody;
2 Nízké nastavení požadované teploty vody;

1 Vyčistěte vodní filtr a odvzdušněte vodní okruh.
2 Resetujte požadovanou teplotu vody.

1 Nedostatek vody v potrubí;

1 Vyčistěte vodní filtr a odvzdušněte vodní okruh.

2 Porucha průtokového spínače

2 Vyměňte průtokový spínač.
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Příloha
1 Příloha č. 1

Instalační nákres

Speciální instalace (expanzní vodní nádrž)
Odvzdušňovací
ventil

Ventil
automatického
dopouštění
vody

Technické požadavky:
1. Každá přípojka musí být řádně dotažena a nesmí nevykazovat žádné
netěsnosti.
2. Označení automatického dopouštění vody šipkami musí
odpovídat přívodu vody.
3. Tlak automatického dopouštění vody byl nastaven, šroub
prosím nevytahujte.

Připojte přívodní
potrubí

Přívod
Odvod

Poznámka
1 Hlavní jednotka
2 Ventilátor
3 Pryžová pružná přípojka
4 Teploměr
5 Tlakoměr
6 Filtr typu Y
8 Kulový ventil
10 Přepouštěcí ventil

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Instalační požadavky:

Vypouštěcí ventil
Filtr
Dvoucestný ventil
Trojcestný ventil
Automatická ventilace
Vodní čerpadlo
Kulový ventil
Kulový ventil
Expanzní vodní nádrž
Automatické dopouštění vody

1 Výrobce nabízí pouze hlavní jednotku (č. 1 na obrázku), přičemž provozovatel nebo instalační firma
zajistí další moduly a potřebný materiál.
2 Jednotka, která ve svém označení obsahuje písmeno „B“, má zabudované vodní čerpadlo, a proto
není nutné instalovat vnější vodní čerpadlo (16)
3 Automatická ventilace (15) je nainstalována v horní části vodního okruhu.
4 Hodnoty kapacity dvoucestného (13) a trojcestného (14) ventilu jsou uvedeny v technickém předpise,
přičemž na nejvzdálenějším místě vodního okruhu je nainstalován trojcestný ventil.
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Příloha
2 Příloha č. 2
vody

Postup instalace automatického dopouštění

1 Pokud je nainstalován ventil automatického dopouštění vody, musí směr přívodu vody označený
šipkou odpovídat směru ventilu;
2 Automatické dopouštění vody bylo předem nastaveno na hodnotu 1,5 bar;
3 V případě nutnosti seřízení tlaku přívodu vody postupujte takto:
* Otevřete šroubový uzávěr (C):
* Pokud tlak přívodu vody snižujete, odšroubujte šroub (B);
* Pokud tlak přívodu vody zvyšujete, dotáhněte šroub (B)
4 Pokud je nutno do systému nejdříve vodu doplnit, uchopte madlo (A) dopouštění vody a jakmile je
systém doplněn vodou, můžete madlo (A) vrátit (zavřít).
5 Ventil automatického dopouštění vody je nutno pravidelně čistit, přičemž je nutno uzavřít přívod vody,
odšroubovat zátku (D), vyjmout vnitřní filtrační vložku. Po vyčištění vše vraťte zpět.
POZNÁMKA: Ve střední části automatického dopouštění vody jsou k dispozici dvě připojení vodního
tlakoměru, přičemž vodní tlakoměr lze připojit přímo se zobrazením nastavené hodnoty
tlaku. Šroubový uzávěr (C) je nutno po seřízení tlaku dopouštění vody zakroutit.
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Příloha
3

Příloha č. 3

Postup instalace přetlakového ventilu.

1 Tlak aktivace přetlakového ventilu je více než 3 bar (ventil se otevře), tlak však nelze seřizovat.
2 Ventil se automaticky otevře, aby byla zajištěna bezpečnost vodního okruhu klimatizace, jakmile
tlak zpětné vody překročí nastavenou hodnotu tlaku.

Odvod

Přívod

4 Příloha č. 4

Postup zapojení pomocného zdroje tepla

Jednotka má přípravu na připojení pomocného zdroje tepla, který nemůže být pouze pro plynový
kotel, ale také pro elektronický kotel nebo případné teplovodní potrubí.
Postup připojení je následující:
1)

Vodní chladič a tepelné čerpadlo + pomocný plynový kotel
Vodní chladič a tepelné čerpadlo
Přívod

Přívod
Výstupní
kabel

Trojcestný ventil

Odvod
Řídicí kabel

2)

Plynový kotel

Vodní chladič a tepelné čerpadlo + pomocný elektronický kotel
Vodní chladič a tepelné čerpadlo

Přívod

Přívod
Výstupní
kabel

Elektrický kotel
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Odvod

Příloha
5 Příloha č. 5

Postup připojení k dálkovému ovladači

Na základě potřeb provozovatele je možné si zvolit z následujících způsobů připojení:
A. Současně připojte dálkový ovladač a síťové rozhraní:

Dálkový
ovladač
GND

WiFi modul

Poznámka:
1. V režimu provozu jednotky je nezbytné provést nastavení hodnoty na dálkovém ovladači.
2. Po připojení k WiFi modulu se doporučuje ovládat zařízení mobilním terminálem.
B. Připojte externí vodní čerpadlo:
Poznámka:
Vodní čerpadlo připojte do
vyhrazeného rozhraní dle
požadavků a ovladač bude
schopen vodní čerpadlo
automaticky regulovat.
Svorkovnice

Vodní
čerpadlo

C. Připojte regulátor pokojové teploty:
Poznámka:
1. Zde je nutno postupovat podle speciálních požadavků provozovatele.
2. Po určení použití regulátoru pokojové teploty připojte návěstní vodič 485 k vyhrazené koncovce.
Regulátor
pokojové
teploty
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Příloha
6 Příloha č. 6
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Upozornění a varování

Jednotku smí opravovat pouze pracovníci odborné instalatérské firmy (na evropském trhu).
Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže by byly pod
dohledem nebo instruováni ohledně používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
(pro evropský trh)
Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát v blízkosti spotřebiče.
Ujistěte se prosím, zda je zajištěno řádné uzemnění tepelného čerpadla i elektrické přípojky, jinak
by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
Pokud je síťová šňůra poškozena, musí ji vyměnit výrobce, náš servisní zástupce nebo podobně
kvalifikované osoby, aby nedošlo k úrazu.
Směrnice 2002/96/ES (OEEZ):
Symbol zobrazující přeškrtnutý odpadkový koš, který je pod přístrojem, znamená, že tento výrobek
musí být na konci své životnosti oddělen od komunálního odpadu, odvezen do recyklačního centra
určeného pro elektrická a elektronická zařízení nebo odevzdána zpět prodejci při nákupu
podobného zařízení.
Směrnice 2002/95/ES: Tento výrobek splňuje požadavky směrnice 2002/95/ES o omezení
používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.
Jednotku NIKDY neinstalujte v blízkosti hořlavých plynů. V případě úniku plynu může dojít ke vzniku
požáru.
Ujistěte se, zda je jednotka vybavena jističem, jelikož jeho absence může vést k úrazu elektrickým
proudem nebo ke vzniku požáru.
Tepelné čerpadlo zabudované v jednotce je vybaveno systémem ochrany proti přetížení. Zajišťuje,
aby k zapnutí jednotky mohlo dojít až za 3 minuty po jejím předchozím vypnutí.
Jednotku smí opravovat pouze odborní pracovníci instalatérského centra nebo autorizovaného
prodejce. (pro severoamerický trh)
Instalaci smí provést pouze oprávněná osoba v souladu s normou NEC/CEC.(pro severoamerický
trh)
POUŽÍVEJTE POUZE VODIČE VHODNÉ PRO TEPLOTU 75 °C.
Pozor: Jednosměnný tepelný výměník, nevhodný pro přípojku pitné vody.
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Příloha
7 Příloha č. 7

Specifikace vodičů

1. Jednofázová jednotka
Maximální
proud na
výrobním
štítku
Max. 10 A

Fázový vodič Uzemňovací
vodič

2 ×1,5 mm
10~16 A
16~25 A
25~32 A
32~40 A
40~63 A
63~75 A
75~101 A
101~123 A
123~148 A
148~186 A
186~224 A

2

2 × 2,5 mm
2 × 4 mm

2

2 × 6 mm

2

2

6 mm

2 × 10 mm

2

2 × 16 mm

2

2 × 25 mm

2

2 × 25mm

2

1,5 mm
2
2,5 mm
2
4 mm

2

2 × 35 mm

2

2 × 50 mm

2

2 × 70 mm

2

2 × 95 mm

2

2

MCB

Ochrana proti svodovému
proudu

20 A
32 A

30 mA méně než 0,1 s
30 mA méně než 0,1 s

40 A

30 mA méně než 0,1 s

40 A

30 mA méně než 0,1 s

10 mm

2

63 A

30 mA méně než 0,1 s

16 mm

2

80 A

30 mA méně než 0,1 s

25 mm

2

100 A

30 mA méně než 0,1 s

25 mm

2

125 A

30 mA méně než 0,1 s

35 mm

2

160 A

30 mA méně než 0,1 s

50 mm

2

225 A

30 mA méně než 0,1 s

70 mm

2

250 A

30 mA méně než 0,1 s

95 mm

2

280 A

30 mA méně než 0,1 s

Signální vodič

n × 0,5 mm2

V případě instalace jednotky ve venkovních prostorách použijte prosím kabel chráněný proti UV záření.
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Poznámka:

