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RICOM HEAT

Dziękujemy za wybranie produktu RICOM ENERGY. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed
zainstalowaniem i użyciem tego produktu, aby prawidłowo korzystać z urządzenia. Aby pomóc Ci zainstalować,
użytkować i osiągnąć oczekiwane wyniki operacyjne, podajemy następujące wskazówki:
›

To urządzenie musi być instalowane, obsługiwane i konserwowane przez wykwalifikowanego technika serwisu,
który przeszedł odpowiednie szkolenie. Podczas instalacji należy ściśle przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa na etykietach, w instrukcji obsługi i innych dokumentach. To urządzenie może być używane przez dzieci
w wieku powyżej 8 lat lub przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych
lub bez wiedzy i doświadczenia, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie
obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.

›

Ten produkt przeszedł rygorystyczną kontrolę i testy operacyjne przed wysyłką od producenta. Nigdy nie demontuj
urządzenia samodzielnie, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym demontażem i przeglądem, które
mogą zakłócać jego normalne działanie. W razie potrzeby możesz skontaktować się z wyspecjalizowanym centrum
serwisowym naszej firmy.

›

Nie ponosimy odpowiedzialności za obrażenia ciała, utratę mienia i szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu, takie jak niewłaściwa instalacja i konfiguracja, niewłaściwa konserwacja, naruszenie obowiązujących
praw, przepisów i norm branżowych, nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji itp.

›

Jeśli produkt ulegnie awarii i nie będzie można go już używać, skontaktuj się jak najszybciej z naszym centrum
serwisowym i podaj następujące informacje.
– Dane na tabliczce znamionowej (model, moc chłodnicza/grzewcza, numer seryjny, data produkcji).
– Stan usterki (opisz sytuację przed i po usterce).

›

Wszystkie ilustracje i informacje zawarte w instrukcji obsługi mają jedynie charakter orientacyjny. Aby ulepszyć
produkt, stale go poprawiamy i unowocześniamy. Mamy prawo do dokonywania od czasu do czasu niezbędnych
zmian w produkcie ze względów handlowych i produkcyjnych oraz zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania
treści instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

›

Ostateczne prawo do interpretacji niniejszej instrukcji obsługi przysługuje RICOM ENERGY, Na Bělidle 1135, Liberec.
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1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Należy przestrzegać następujących wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:
OSTRZEŻENIE: niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować poważne uszkodzenie
urządzenia lub obrażenia ciała.
UWAGA: niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować niewielkie lub umiarkowane
uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.
		 Wskazuje na zabronioną czynność. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować poważne
		 obrażenia lub śmierć.
		 Wskazuje nakazaną czynność. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała
		 lub uszkodzenie mienia.
Uwaga:
Przy dostawie sprawdź, czy model urządzenia spełnia Twoje wymagania i sprawdź stan urządzenia i akcesoriów.
Projekt i instalacja systemu muszą być wykonane przez wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami oraz niniejszymi wytycznymi.
Po zainstalowaniu, urządzenie nie może być podłączane do zasilania, dopóki instalacja nie zostanie sprawdzona
i zatwierdzona.
Aby przedłużyć żywotność i niezawodne działanie, należy regularnie czyścić i konserwować urządzenie po normalnej
pracy.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego
lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi normami elektrycznymi, rozporządzeniami i przepisami.
Ten produkt należy do kategorii urządzeń klimatyzacyjnych i nie może być instalowany w miejscach, w których występują substancje korozyjne, wybuchowe i łatwopalne lub smog; w przeciwnym razie może to spowodować awarię,
skrócenie żywotności, ryzyko pożaru lub nawet poważnych obrażeń. W powyższych środowiskach należy stosować
specjalną klimatyzację.
Właściwa utylizacja:
Ten symbol oznacza, że tego

produktu nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi
w krajach UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o odpowiedzialny recykling, aby promować zrównoważone
ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, skorzystaj z odpowiedniego punktu zbiórki odpadów lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.
Mogą przejąć ten produkt do przyjaznego dla środowiska recyklingu.
R32: 675

4

RICOM HEAT

OSTRZEŻENIE
Nie obsługuj urządzenia mokrymi
rękami.

Przed przystąpieniem do instalacji
należy upewnić się, że napięcie
sieciowe odpowiada napięciu na
tabliczce znamionowej urządzenia
oraz że zasilacz, przewód zasilający
i gniazdo są odpowiednie do
zasilania tego urządzenia.

Eksploatacja w nienormalnych warunkach może spowodować uszkodzenie
sprzętu, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

W przeciwnym razie może dojść do
porażenia prądem.

Nie obciążaj przewodu zasilającego
i chroń go przed uszkodzeniem.
Używaj tylko określonego typu kabla.

Aby zapobiec pożarowi spowodowanemu przeciążeniem elektrycznym,
należy zastosować oddzielny obwód
zasilania.

Jeśli urządzenie nie będzie używane
przez dłuższy czas, odłącz je od
zasilania i spuść wodę z urządzenia
i zbiornika.

Chroń przewód zasilający przed
uszkodzeniem i nie używaj przewodu
innego niż podany typ.

Do podłączenia zasilania nie używaj
rozgałęźników ani przedłużaczy.

W przeciwnym razie nagromadzony
pył może spowodować przegrzanie
lub pożar, albo woda w zbiorniku lub
wymienniku ciepła może zamarznąć
zimą.

W przypadku wystąpienia nietypowej
sytuacji, takiej jak zapach spalenizny,
natychmiast wyłącz zasilanie
i skontaktuj się z centrum serwisowym.

Odłącz zasilanie przed czyszczeniem.

Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie
prądem lub uszkodzenie sprzętu.
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Do zasilania należy zastosować oddzielny obwód zasilający z wyłącznikiem automatycznym. Parametry
zasilania muszą odpowiadać poborowi mocy urządzenia.

W przeciwnym razie kabel może się
przegrzać i spowodować pożar.
Użytkownikowi nie wolno zmieniać
wtyczki przewodu zasilającego bez
uprzedniej zgody. Podłączenie elektryczne musi być wykonane przez
specjalistów. Zapewnij prawidłowe
uziemienie i nie zmieniaj sposobu
uziemienia urządzenia
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W przypadku wystąpienia nietypowej
sytuacji, takiej jak zapach spalenizny,
natychmiast wyłącz zasilanie
i skontaktuj się z centrum serwisowym.

Nigdy nie wkładaj żadnych ciał
obcych do urządzenia, w przeciwnym
razie może zostać uszkodzone. Nigdy
nie wkładaj rąk do wylotu powietrza
z urządzenia.

Nie próbuj samodzielnie naprawiać
urządzenia.

Jeśli tak nie jest, poproś odpowiedniego specjalistę o instalację.
Nieprawidłowa naprawa może
spowodować porażenie prądem lub
pożar. Skontaktuj się z centrum serwisowym.

Nie podłączaj przewodu uziemiającego do rur gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych ani innych
nieodpowiednich przedmiotów.
Nie stawaj na urządzeniu i nie kładź
na nim niczego.

Nigdy nie blokuj dopływu lub wylotu
powietrza z urządzenia.

Istnieje ryzyko upadku ludzi lub
przedmiotów.

Może to zmniejszyć wydajność, zatrzymać urządzenie, a nawet spowodować pożar.

Upewnij się, że podstawa do instalacji
jest wystarczająco mocna.

Urządzenie należy zainstalować
w dobrze wentylowanym miejscu, aby
oszczędzać energię.

Spraye pod ciśnieniem, zbiorniki
z gazem itp. należy przechowywać
w odległości co najmniej
1 m od urządzenia.

W przeciwnym razie może dojść do
pożaru lub wybuchu.

Nie włączaj urządzenia, gdy w zbiorniku nie ma wody.

W przypadku uszkodzenia, urządzenie może spaść i zranić ludzi.
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OSTRZEŻENIE
› W celu przyspieszenia procesu rozmrażania lub czyszczenia urządzenia nie należy używać innych środków niż
zalecane przez producenta. Jeśli wymagana jest naprawa, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum
serwisowym. Wszelkie naprawy wykonywane przez osoby niewykwalifikowane mogą być niebezpieczne. Urządzenie należy umieścić w pomieszczeniu, w którym nie ma stałego zagrożenia zapłonem substancji łatwopalnych
(na przykład otwarty ogień, pracujący palnik gazowy lub grzejnik elektryczny z wężownicami). Nie przekłuwać
ani nie wrzucać rur czynnika chłodniczego do ognia.
› Urządzenie należy zainstalować, obsługiwać lub przechowywać w pomieszczeniu o powierzchni większej niż X m2
(w przypadku obszaru o rozmiarze X patrz tabela w sekcji „Bezpieczne obchodzenie się z łatwopalnym czynnikiem
chłodniczym”).
› Urządzenie jest wypełnione łatwopalnym czynnikiem chłodniczym R32. Postępuj dokładnie według instrukcji producenta dotyczących napraw. Należy pamiętać, że czynnik chłodniczy jest bezwonny. Przeczytaj profesjonalne
instrukcje.
› Jeżeli urządzenie jest na stałe podłączone do rozdzielni elektrycznej, w obwodzie musi być zainstalowany wyłącznik
automatyczny odłączający urządzenie od zasilania, którego styki odłączają wszystkie bieguny zasilania zgodnie
z normami obowiązującymi dla kategorii przepięciowej III.
› To urządzenie jest również przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są
one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia i są świadome potencjalne zagrożenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić i konserwować urządzenia bez nadzoru.
› Urządzenie należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o powierzchni odpowiadającej określonej powierzchni roboczej.
› Urządzenie należy umieścić w pomieszczeniu, w którym nie ma stałego ryzyka zapłonu substancji łatwopalnych
(na przykład otwarty płomień, pracujący palnik gazowy lub grzejnik elektryczny z wężownicami).
› Urządzenie należy przechowywać w taki sposób, aby było chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.
OSTRZEŻENIE
Urządzenie jest wypełnione łatwopalnym czynnikiem chłodniczym R32.
Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia.
Przeczytaj instrukcję instalacji przed zainstalowaniem urządzenia.
Przeczytaj instrukcję serwisową przed naprawą urządzenia.
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› Aby zapewnić funkcjonalność pompy ciepła, w układzie krąży specjalny czynnik chłodniczy. Zastosowanym czynnikiem chłodniczym jest fluorek R32, który jest specjalnie czyszczony. Czynnik chłodniczy jest łatwopalny i bezwonny.
Jeśli przypadkowo wycieknie, w pewnych warunkach może wybuchnąć. Jednak palność czynnika chłodniczego
jest bardzo niska. Można go zapalić tylko ogniem.
› W porównaniu z konwencjonalnymi czynnikami chłodniczymi R32 nie zanieczyszcza środowiska i nie niszczy warstwy ozonowej. Ma również niski wpływ na efekt cieplarniany. R32 ma bardzo dobre właściwości termodynamiczne.
Dzięki temu można osiągnąć naprawdę wysoką efektywność energetyczną, a urządzenie wymaga mniejszej ilości
czynnika chłodniczego.
› Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że zastosowane zasilanie odpowiada wartościom podanym
na tabliczce znamionowej oraz że zasilanie elektryczne jest bezpieczne.
› Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej zgodnie z normami dotyczącymi przepięć kategorii III, aby
w razie potrzeby można było je całkowicie odłączyć.
› Przed użyciem upewnij się, że przewody elektryczne i rury wodne są prawidłowo podłączone, aby uniknąć porażenia prądem, wycieku wody, pożaru itp.
› Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami ani nie pozwalaj małym dzieciom obsługiwać urządzenia.
› Włączanie/wyłączanie urządzenia polega na użyciu przycisku włączania/wyłączania.
› Awaria zasilania oznacza odłączenie urządzenia od zasilania.
› Chroń urządzenie przed korozją. Nie kładź go tam, gdzie jest woda lub wilgoć.
› Nie używaj urządzenia bez wody w zbiorniku. Wlot/wylot powietrza z urządzenia nie może być niczym blokowany.
› Gdy urządzenie nie jest używane, należy spuścić wodę z urządzenia i przewodów rurowych, w przeciwnym razie
zbiornik wody, przewody rurowe i pompa obiegowa mogą pęknąć, gdy zamarznie woda.
› Nigdy nie używaj ostrych przedmiotów do naciskania przycisków na pilocie, aby uniknąć jego uszkodzenia. Do
połączenia z urządzeniem należy używać tylko oddzielnego kabla komunikacyjnego w celu ochrony obwodów
sterowania. Nigdy nie czyść sterowania ręcznego benzyną, rozcieńczalnikiem lub szmatką chemiczną, aby zapobiec blaknięciu powierzchni i uszkodzeniu elementów. Urządzenie należy czyścić szmatką zwilżoną neutralnym
detergentem. Powierzchnię wyświetlacza i złącza należy czyścić tylko lekko, aby uniknąć ich uszkodzenia.
› Przewód zasilający należy poprowadzić oddzielnie od przewodu komunikacyjnego.
› Każda osoba zaangażowana w obsługę obwodu chłodniczego powinna posiadać aktualny ważny certyfikat wydany
przez właściwy organ, potwierdzający jej zdolność do bezpiecznego obchodzenia się z czynnikiem chłodniczym
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
› Serwis można wykonywać tylko zgodnie z zaleceniami producenta. Konserwacje i naprawy wymagające pomocy
innego wykwalifikowanego personelu powinny być wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej do stosowania
łatwopalnych czynników chłodniczych.
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Maksymalna i minimalna robocza temperatura wody.
Funkcja

Minimalna robocza temperatura wody

Maksymalna robocza temperatura wody

Chłodzenie

7◦C

25◦C

Ogrzewanie

20◦C

60◦C

Ogrzewanie wody

40◦C

80◦C

Maksymalne i minimalne ciśnienie robocze wody.
Funkcja

Minimalne ciśnienie robocze wody

Maksymalne ciśnienie robocze wody

0,05 MPa

0,25 MPa

Chłodzenie
Ogrzewanie
Ogrzewanie wody

Maksymalne i minimalne ciśnienie wody na wlocie.
Funkcja

Minimalne ciśnienie wody na wlocie

Maksymalne ciśnienie wody na wlocie

0,05 MPa

0,25 MPa

Chłodzenie
Ogrzewanie
Ogrzewanie wody

Zakres zewnętrznych ciśnień statycznych, przy których urządzenie było testowane (tylko dodatkowe pompy ciepła
i urządzenia z dodatkowymi grzałkami elektrycznymi).
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego
lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Urządzenie przeznaczone jest do stałego podłączenia do sieci wodociągowej i nie powinno być łączone przy pomocy węży.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą, autoryzowanym centrum serwisowym,
przedstawicielem handlowym lub bezpośrednio z naszą firmą
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2. SCHEMAT ZASADY DZIAŁANIA

3. SPECYFIKACJE
3.1 Przegląd parametrów
Model
Chłodzenie (podłoga)

Moc*1

kW

EN-SPO60

EN-SPO80

EN-SPO100

5,8

7,0

8,5

Ogrzewanie (podłoga)

kW

6,0

8,0

9,5

Chłodzenie (podłoga)

kW

1,32

1,75

2,24

Ogrzewanie (podłoga)

kW

1,20

1,70

2,07

EER * 1 Chłodzenie (podłoga)

W/W

4,4

4,0

3,8

COP * 1 Ogrzewanie (podłoga)

W/W

5,0

4,7

4,6

Chłodzenie (fancoil)

kW

4,09

5,3

6,5

Ogrzewanie (klimakonwektor lub grzejnik)

kW

5,9

8

9,5

Chłodzenie (fancoil)

kW

1,28

1,73

2,27

Ogrzewanie (klimakonwektor lub grzejnik)

kW

1,51

2,14

2,64

EER*2 (fancoil)

W/W

3,2

3,1

2,9

COP*2 (fancoil lub grzejnik)

W/W

3,9

3,7

3,6

Ilość czynnika chłodniczego

kg

1,0

1,6

1,6

Temperatura wody użytkowej

°C

Pobór mocy*1

Moc*2
Pobór mocy*2

40–80 °C
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Model
Poziom ciśnienia akustycznego
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)

EN-SPO100

55

55

55

dB(A)

Ogrzewanie

dB(A)

55

55

55

Zewnętrzny

mm

975 × 396 × 702

982 × 427 × 787

982 × 427 × 787

Opakowania

mm

1028 × 458 × 830

1097 × 478 × 937

1094 × 478 × 937

kg

55/65

82/92

82/92

ALLIN1-60

ALLIN1-80

ALLIN1-100

29

29

29

Model

Wymiary
(szer. × głęb. × wys.)

EN-SPO80

Chłodzenie

Waga netto/brutto

Poziom ciśnienia akustycznego

EN-SPO60

Chłodzenie

dB(A)

Ogrzewanie

dB(A)

29

29

29

Zewnętrzny

mm

600 × 600 × 1756

600 × 600 × 1756

600 × 600 × 1756

Opakowania

mm

803 × 683 × 2000

803 × 683 × 2000

803 × 683 × 2000

kg

210/233

210/233

210/233

Waga netto/brutto

UWAGA
„*1” oznacza, że moc i zużycie energii są testowane w następujących warunkach:
– Chłodzenie: Temperatura wody w pomieszczeniu: 23 °C / 18 °C; Temperatura zewnętrzna: 35 °C DB / 24 °C WB,
– Ogrzewanie: Temperatura wody w pomieszczeniu: 30 °C / 35 °C; Temperatura zewnętrzna: 7 °C DB/6 °C WB.
„*2” oznacza, że moc

i zużycie energii są testowane w następujących warunkach:
– Chłodzenie: Temperatura wody w pomieszczeniu: 12 °C / 7 °C; Temperatura zewnętrzna: 35 °C DB / 24 °C WB,
– Ogrzewanie: Temperatura wody w pomieszczeniu: 40 °C / 45 °C; Temperatura zewnętrzna: 7 °C DB/6 °C WB.
3.2 Znamionowe warunki pracy
Strona wodna

Źródło ciepła / strona użytkownika

Przedmiot

Temperatura wody na
wlocie (°C)

Temperatura wody na
wylocie (°C)

Temperatura termometru
suchego (DB) (°C)

Temperatura termometru
wilgotnego (° C)

Chłodzenie klimakonwektora

12

7

35

–

Ogrzewanie z klimakonwektorem

40

45

7

6

Chłodzenie kanałowe pod podłogą

23

18

35

–

Ogrzewanie podłogowe pod podłogą

30

35

7

6

Podgrzewanie wody

53

–

7

6

3.3 Zakres pracy
Strona wodna

Źródło ciepła / strona użytkownika

Temperatura wody na wylocie (°C)

Temperatura otoczenia mierzona termometrem
suchym (DB) (°C)

Chłodzenie

7–25

10–48

Ogrzewanie

25–60

-25–35

Podgrzewanie wody

40–80

-25–45

Przedmiot

UWAGA
Jeśli warunki pracy są poza powyższym zakresem, skontaktuj się z RICOM ENERGY.
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4. INSTALACJA URZĄDZENIA
Instrukcje Instalacji
OSTRZEŻENIE
›
›
›

›
›
›

Instalacja powinna być wykonana przez wykwalifikowany personel firmy RICOM ds. energii, ponieważ nieprawidłowa instalacja może spowodować awarię sprzętu, wyciek wody, porażenie prądem lub pożar.
Urządzenie powinno być zainstalowane na podstawie, która może je utrzymać, w przeciwnym razie urządzenie
może spaść, a nawet zranić ludzi.
Cała instalacja elektryczna powinna być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z lokalnymi
przepisami prawa, normami, rozporządzeniami i przepisami oraz instrukcją obsługi i niniejszą instrukcją serwisową.
Do zasilania urządzenia należy użyć odpowiedniego oddzielnego kabla, ponieważ niewłaściwe zasilanie może
spowodować porażenie prądem lub pożar.
Całe okablowanie elektryczne powinno być bezpieczne i niezawodnie zainstalowane. Upewnij się, że na listwę
zaciskową i przewody elektryczne nie działają żadne siły zewnętrzne, w przeciwnym razie mogą się poluzować
i zapalić.
Kable elektryczne powinny być poprowadzone prawidłowo, aby można było bezpiecznie zamocować pokrywę
skrzynki elektrycznej, w przeciwnym razie listwa zaciskowa może się przegrzać, spowodować porażenie prądem
lub pożar.
Odłącz zasilanie przed dotknięciem jakichkolwiek elementów elektrycznych.
UWAGA

›
›
›
›
›
›

Urządzenie powinno być prawidłowo uziemione. Przewód uziemiający nie może być podłączony do rury gazowej
lub wodnej, piorunochronu lub linii telefonicznej.
Na zasilaczu musi być zainstalowany wyłącznik automatyczny, w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia
prądem.
Rura odpływowa powinna być zainstalowana zgodnie z instrukcją obsługi i niniejszą instrukcją serwisową, aby zapewnić dobry odpływ wody i powinna być izolowana termicznie, aby zapobiec kondensacji. Jeśli rura odpływowa
zostanie zainstalowana nieprawidłowo, woda może wyciekać i powodować zamoczenie sufitu i mebli.
Nie umieszczaj urządzenia w miejscach, w których występuje mgła olejowa, na przykład w kuchni, ponieważ
może to spowodować starzenie się lub pęknięcie plastiku lub zabrudzenie parownika, co spowoduje wyciek wody
i pogorszenie wydajności.
Nie umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym znajduje się gaz powodujący korozję (taki jak dwutlenek siarki),
w przeciwnym razie rury miedziane lub złącza spawane mogą korodować i czynnik chłodniczy może wyciekać.
Nie umieszczaj urządzenia w miejscach, w których znajdują się łatwopalne gazy, włókna węglowe, łatwopalny
pył lub lotne substancje łatwopalne, ponieważ może to spowodować pożar.
BEZPIECZEŃSTWO

›
›
›
›
›
›
›

Zawsze noś odzież i sprzęt ochronny w miejscu instalacji.
W miejscu instalacji nie wolno palić ani odurzać się.
Podczas pracy przy maszynie i sprzęcie elektrycznym nie nosić rękawic i dokręcać mankiety. Nie przeprowadzaj
konserwacji urządzenia podczas pracy.
Używając narzędzia z tarczą tnącą/szlifierską, stój z dala od obracającej się tarczy tnącej/szlifierskiej.
Podczas montażu rury wznośnej należy oczyścić otwór, a następnie dobrze go zakryć. Nie upuszczaj żadnego
materiału.
Stosowanie spawarek elektrycznych i gazowych musi być wcześniej zatwierdzone. Podczas ich używania, gaśnica
z operatorem musi być zawsze przygotowana na miejscu. W miejscu spawania nie mogą znajdować się substancje
łatwopalne lub wybuchowe.
Do pracy wysoko nad ziemią musi być przygotowana odpowiednia platforma.
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4.1 Miejsce instalacji
1) Nie umieszczaj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym.
2) Urządzenie musi być zainstalowane na solidnej podstawie.
3) Sprawdź, czy pręty do zawieszania, sufit i konstrukcja budynku są wystarczająco mocne, aby utrzymać ciężar
klimatyzatora.
4) Nie instaluj urządzenia pod oknami lub w obszarze między budynkami, aby zapobiec przedostawaniu się hałasu
podczas pracy do pomieszczenia.
5) Przepływ powietrza na wlocie i wylocie powietrza nie może być niczym blokowany.
6) Zainstalować urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu, aby mogło zasysać i wydmuchiwać wystarczającą ilość
powietrza.
7) Nie instaluj urządzenia w miejscu, w którym znajdują się substancje łatwopalne lub wybuchowe, lub gdzie występuje
dużo kurzu, mgły solnej lub zanieczyszczonego powietrza.
8) Rura spustowa może być łatwo podłączona do urządzenia.
9) Nie instaluj urządzenia w miejscu, w którym znajdują się materiały łatwopalne lub wybuchowe lub gdzie może
ulatniać się łatwopalny gaz.
10) Nie instaluj urządzenia w miejscu, w którym występują korozyjne gazy, dużo kurzu, mgły solnej, dymu lub dużej
wilgotności.
UWAGA
1) Instalacja urządzenia musi być zgodna z normami państwowymi i lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.
2) Jakość instalacji wpłynie bezpośrednio na normalne użytkowanie klimatyzatora. Użytkownik nie może samodzielnie
wykonywać instalacji. Po zakupie tego urządzenia skontaktuj się ze sprzedawcą. Profesjonaliści wykonają instalację
i testy zgodnie z instrukcją instalacji.
3) Nie podłączaj zasilania, dopóki wszystkie prace instalacyjne nie zostaną zakończone.
4.2 Niezbędne rury i zawory
Ilustracja

13

Nazwa

Funkcja

Filtr wodny

Służy do usuwania obcych substancji z wody.

Zawór 2-drogowy

Służy do przełączania przepływu wody między ogrzewaniem
podłogowym a klimakonwektorem.

Zawór 3-drogowy

Służy do przełączania przepływu ciepłej wody w zbiorniku na wodę i
wody cyrkulacyjnej w jednostce głównej.

Zawór obejściowy

Służy do wyrównania ciśnienia wody.

INSTRUKCJA INSTALACJI VELA ALLinONE

Ilustracja

Nazwa

Funkcja

Kolektor/kolektor

Służą do dystrybucji wody do poszczególnych obwodów.

Rury i złączki

Zawór zamykający

Służą do dystrybucji wody i łączenia rur.

Służy do zamykania / otwierania przepływu wody.

4.3 Narzędzia serwisowe
Ilustracja

Nazwa

Klucz nastawny

Śrubokręt

Obcążki

Klucz do rur
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Współczynniki korekcyjne należy odnieść do wartości nominalnych z poniższej tabeli:
Tabela 1
Nazwa modelu

Wydajność

Współczynniki efektywności

Grzewcza [kW]

Chłodnicza [kW]

COP

EER

EN-SPO60

5,90

4,09

3,90

3,20

EN-SPO80

8,00

5,30

3,70

3,00

EN-SPO100

9,50

6,50

3,60

2,90

Przykład:
Aby wyznaczyć wydajność grzewczą dla modelu EN-SPO80 przy temperaturze zewnętrznej -10 °C i temperaturze
wody zasilającej 35 °C odnieść się należy do wykresu wydajności grzewczej dla tego modelu.
Zgodnie z wykresem dla podanych warunków współczynnik korekcyjny wynosi 0,65. Aby wyznaczyć skorygowaną
wydajność grzewczą należy pomnożyć powyższy współczynnik i wartość nominalną z powyższej tabeli.
0,65 × 8,0 = 5,2 kW
4.4 Wykresy korekcyjne wydajności oraz współczynników EER i COP
Niniejsze wykresy przedstawiają zależności wydajności grzewczych i chłodniczych oraz współczynników efektywności
EER i COP w zależności od temperatury zewnętrznej oraz temperatury wody zasilającej instalacje.
Wykres 1
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Wykres 2

Wykres 3
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Wykres 4

4.5 Elementy dołączone do zestawu
Zdjęcie poglądowe

17

Nazwa

Krótki opis

Sterownik przewodowy

Sterownik zabudowany w jednostce wewnętrznej

Przewód
komunikacyjny
sterownika

Przewód zintegrowany w jednostce wewnętrznej

Przewód
komunikacyjny
jednostki wewnętrznej
i zewnętrznej

Przewód służy do podłączenia komunikacji pomiędzy jednostką
wewnętrzną i zewnętrzną.
Przewód zakończony dwoma wtyczkami 3-pinowymi, czerwoną
i czarną. Przewód 2-żyłowy czarno czerwony z filtrami i
przewodem uziemiającym z obu stron.

Przewód dla zdalnego
czujnika temperatury
powietrza

Przewód przeznaczony do połączenia zdalnego czujnika
temperatury powietrza z pompą ciepła.
Przewód zakończony z obu stron białymi wtyczkami 2-piowymi +
2 przewody, czerwony i czarny
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Zdjęciepoglądowe

Nazwa

Zdalny czujnik
temperatury
powietrza

Filtr siatkowy DN25

Kołki rozporowe

Wieszak jednostki
wewnętrznej

Krótkiopis

Do montażu podtynkowego,
głębokość 37 mm

Do filtrowania zanieczyszczeń mechanicznych na instalacji wodnej

Do montażu wieszaka jednostki wewnętrznej

Służy do montażu jednostki wewnętrznej na ścianie wewnątrz
budynku

Króciec odpływu
skroplin, zaślepkitacy
agregatu

Odprowadzanie skroplin z jednostki zewnętrznej

Nakrętka 1/4" i 1/2"

Stosowane do połączenia kielichowego rur miedzianych
instalacji chłodniczej

Czujnik temperatury
dla alternatywnego
źródła ciepła

Czujnik temperatury umieszcza się na zasilaniu instalacji
hydraulicznej za dodatkową grzałką elektryczną alternatywnym
źródłem ciepła (np. kocioł gazowy)
Czujnik temperatury - czerwona otulina, czerwona wtyczka
zabezpieczona rurką termokurczliwą
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5. INSTRUKCJE INSTALACJI
5.1 Przykłady instalacji
Przykład 1: Podłączanie rur pod podłogą do ogrzewania i chłodzenia

Uwaga:
Aby zapewnić wystarczający przepływ wody, należy zainstalować zawór obejściowy. Zawór obejściowy powinien
być zainstalowany przy kolektorze.
Przykład 2: Podłączanie zbiornika wody użytkowej i rur podłogowych

19

D

C

B

A

CN8

Czujnik i przewód (długość 10m) część pakietu

wewnętrzna

AP1
Jednostka

CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA

70

zewnętrzna

RICOM
energy

AP4

XT1

AP4
Jednostka

CN31

N

L

CN33

Komunikacja CN12

Uziemienie

Zero

Zasilacz 230V

Kód:5920010240

CN1

CN34

1

LN

Faza ciekła czynnika chłodniczego

1/4"

1/2"

2

Uziemienie

Zero

Zasilacz 400 V / 50Hz
3F 16 A/230V

AP1

Komunikacja między
wewnętrzną
i zewnętrzną jednostką

AP4 Czujnik temperatury
powietrza w
pomieszczeniu

XT1

Wylot ciepłej wody

Faza gazowa czynnika chłodniczego

Komunikacja przewód o długości elementów 10m / CYSY 3x0,5mm

8

Tablica rozdzielcza

CN3

CN8

N

L3

L2

L1

11

4

10

5

Dostarczone schematy nie zastępują dokumentacji projektowej, mają jedynie charakter informacyjny i mają na celu opisanie podłączenia hydraulicznego i/lub elektrycznego
urządzenia. Schematy mogą wymagać dodatkowych uzupełnień lub modyﬁkacji, które należy uzgodnić z biurem projektowym lub Ricom energy s.r.o. Autoryzowany projektant
wykona i zweryﬁkuje funkcjonalność schematu zgodnie z potrzebami zadania inwestorskiego. Należy przestrzegać lokalnych praw, norm, przepisów i rozporządzeń. Ricom energy
s.r.o. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody spowodowane niedostatecznie opracowaną dokumentacją projektową.
Dokumentacja rysunkowa nie może być powielana ani rozpowszechniana bez pisemnej zgody Ricom energy s.r.o.

Poznámky: Nezapomeňte na odtok kondenzátu od tepelného čerpadla. U elektrických přípojek se doporučuje zkontrolovat pokyny uvedené v návodu k obsluze jednotlivých komponent

CN3

Przewodnik jest częścią pakietu - długość 10m

wewnętrzna

AP1
Jednostka

CN12

PRZEWÓD KOMUNIKACYJNY jednostka zewnętrzna / wewnętrzna

1F/B25A/230V

CYKY J 3x4mm

3F/B25A/400V

CYKY J 5x2,5mm

Zasilanie jednostki
zewnętrznej

84
120

CN12

CN22

3

CYKY-J 3x4

Zasilanie jednostki
wewnętrznej

CN1

CN11

CN21

CN10

CN32

CN13

CN23

2

6

L N

9

4

Czujnik PT + przewód o długości 10m - CYSY 2x0,5

6

7

RICOM
energy

3

7

8

POMPA OBIEGOWA

3-DROGOWY ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY
Z SILNIKIEM 230

FILTR MAGNETYCZNY

ODPOWIERZNIK

Magnetyczny filtr grzewczy

A3

Z bufora korzystać tylko w przypadku
niewystarczającej ilości wody grzewczej
10l/1kW mocy cieplnej

Zawór bezpieczeństwa SV - 8 bar

*

10
11

D

C

Wyłącznik 3F/B20A - nap. jednostki wewnętrznej

7
9

Bufor 50 do 100l *
Dystrybutor ogrzewania podłogowego
Wyłącznik 1F/B25A - nap. jednostki zewnętrznej

6

B

A

8

Naczynie wzbiorcze SV pojemność min. 8 l

5

Ogrzewanie naczynia wzbiorczego

VELA - Jednostka wewnętrzna
Czujnik temperatury pokojowej

4

ATLAS - Jednostka zewnętrzna

3

2

Przewód elektryczny

1

POPIS

STYCZNIK MONTAŻOWY Z INSTRUKCJĄ
STEROWANIE AUTO / ON / OFF - cewka 230V
1 x styk przełączający 20 A

jednostki zewnętrzne ALTLAS (EN-SPO100)
WYŁĄCZNIK JEDNOFAZOWY B Zasilanie 25A

WYŁĄCZNIK TRÓJFAZOWY B 25A - zasilanie
jednostki wewnętrznej VELA (ALLIN1-100)

LEGENDA - PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE

AB

A

Chłodziwo

230V

MANOMETR

Zimna woda

B

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

Ciepła woda

ZAWÓR REDUKCYJNY

ZAWÓR ODCINAJĄCY
ZAWÓR ZWROTNY
ZAWÓR KULOWY

Woda grzewcza - zasilanie

LEGENDA - ARMATURY

Woda grzewcza - powrót

LEGENDA - PRZEWODY

VELA (ALLIN1-100 + EN-SPO100)

CYKY-J 5x2,5

Wlot zimnej wody

5

CYKY-J 5x2,5

1
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6. WYBÓR MODELU URZĄDZENIA I ROZWIĄZANIA INSTALACJI
6.1 Schemat blokowy wyboru modelu

6.2 Dobór modelu
6.2.1 Obliczenie projektowego zapotrzebowania na moc cieplną budynku.
Obliczenie projektowego zapotrzebowania na moc cieplną budynku powinno zostać przeprowadzone przez wykwalifikowaną osobę dla temperatury projektowej zgodnej z mapą stref klimatycznych Polski. Podane poniżej dane są jedynie
poglądowe. Ich prawidłowość zależy w dużej mierze od specyficznych warunków danego budynku.
W celu przybliżonego oszacowania obliczanej wielkości można skorzystać z kalkulatora dostępnego na portalu:
www.cieplowlasciwie.pl
Rodzaj budownictwa istopień izolacji

Współczynnik zapotrzebowania na moc cieplną budynku (w/m2)

Budownictwo stare, nie izolowane

120‒150

Budownictwo stare, słabo izolowane

100‒120

Budownictwo średnio izolowane

60‒80

Budownictwo nowoczesne dobrze izolowane

40‒50

Budownictwo energo oszczędne

20‒30

Budownictwo pasywne

10‒15

6.2.2. Wstępny dobór modelu
Dobierz wydajność pompy ciepła jak najbardziej zbliżoną do obliczonego projektowego zapotrzebowania na moc
grzewczą budynku.
Przykład:
Zapotrzebowanie na moc cieplną budynku wynosi 7,1 kW.
Dobrany wstępnie model: EN-SPO80 o wydajności 8,0 kW
Pompa ciepła będzie zasilała instalację ogrzewania podłogowego.
6.2.3. Obliczenie punktu biwalentnego
Obliczenie punktu biwalentnego ma na celu wyznaczenie temperatury zewnętrznej do jakiej pompa ciepła jest
w stanie zapewnić wymaganą moc grzewczą bez użycia dodatkowych źródeł ciepła. Aby wyznaczyć punkt znajdź
wykres rzeczywistej mocy grzewczej dobranego modelu w zależności od temperatury zewnętrznej (Rozdział 3.3).
Na wykres ten nanieś krzywą zapotrzebowania na moc grzewczą budynku w zależności od temperatury zewnętrznej.
Punkt przecięcia krzywych określa temperaturę punktu biwalentnego. Dla temperatur poniżej punktu biwalentnego,
aby zapewnić odpowiednią moc grzewczą wymagane będzie zastosowane dodatkowego źródła ciepła. Aby układ
działał wydajnie i energooszczędnie temperatura punktu biwalentnego nie powinna być wyższa niż -5 °C – -10 °C.
Jeżeli niemożliwe jest osiągnięcie tego założenia należy dobrać pompę o większej mocy, a następnie ponownie obliczyć punkt biwalentny.
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Wytyczenie krzywej grzewczej budynku:

Pi ‒ Zapotrzebowanie na moc cieplną budynku przy danej temperaturze zewnętrznej i [°C]
Pproj ‒ Projektowe zapotrzebowanie na moc cieplną budynku (Zapotrzebowanie na moc cieplną budynku przy
projektowanej temperaturze zewnętrznej) [°C]
Tw ‒ Zakładana temperatura wewnątrz budynku [°C]
Tz ‒ Temperatura zewnętrzna [°C]
Tproj ‒ Projektowana temperatura zewnętrzna (charakterystyczna dla danej strefy) [°C]

Strefa

I

II

III

IV

V

Projektowana temperatura zewnętrzna Tproj

-16 °C

-18 °C

-20 °C

-22 °C

-24 °C

Przykład obliczeniowy:
Dane:
Projektowe zapotrzebowanie na moc cieplną budynku (z projektu budowlanego) wynosi 8,5 kW.
Budynek zlokalizowany jest w Krakowie. Zakładana temperatura wewnątrz pomieszczeń to 20 °C.
Pproj = 8,5 kW
Tw = 20 °C
Projektowa temperatura zewnętrzna dla strefy III, w której znajduje się Kraków wynosi -20 °C
Tproj = -20 °C
Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplną dla temperatur zewnętrznych innych niż temperatura projektowa:
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Temperatura zewnętrzna

Obliczenie

Wynik

-20°C

–

8,50 kW

-15°C

Pi = 8,5 ×

-10°C

Pi = 8,5 ×

-7°C

Pi = 8,5 ×

-2°C

Pi = 8,5 ×

2°C

Pi = 8,5 ×

7°C

Pi = 8,5 ×

10°C

Pi = 8,5 ×

20 - (-15)
20 - (-20)
20 - (-10)
20 - (-20)
20 - (-7)
20 - (-20)
20 - (-2)
20 - (-20)
20 - 2
20 - (-20)
20 - 7
20 - (-20)
20 - 10
20 - (-20)

7,44 kW
6,38 kW
5,74 kW
4,68 kW
3,83 kW
2,76 kW
2,13 kW

Wstępnie dobrano pompę ciepła EN-SPO80 o nominalnej mocy grzewczej 8,0 kW.
Nanosząc wykres krzywej grzewczej budynku na wykres zależności wydajność dobranej pompy ciepła od temperatury zewnętrznej otrzymujemy punkt przecięcia zwany punktem biwalentnym, który w tym przypadku wynosi
około -7 °C – -6 °C. Obliczona wartość mieści się w zakresie zalecanym (wartość nie większa niż -5 °C)

Dobrany model urządzenia będzie w stanie ogrzewać budynek do temperatury zewnętrznej około -7 °C. Można uznać,
że wydajność urządzenia jest większa od zapotrzebowania na moc cieplną budynku w satysfakcjonującym zakresie
temperatur zewnętrznych.
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6.2.4 Sprawdzenie współczynników COP/EER
Zgodnie z odpowiednim wykresem z rozdziału 3.3 dla dobranej pompy współczynnik korekcyjny COP dla temperatury zewnętrznej -10 °C i temperatury wody zasilającej 35 °C wynosi 0,92. Dla dobranego modelu pracującego jako
jedyne źródło ciepła do temperatury zewnętrznej -7 – -6 °C współczynnik COP nie spadnie poniżej 0,92 × 3,7 = 3,4.
6.3 Wybór rozwiązania instalacji wodnej
Schemat blokowy:

6.3.1 Wybór funkcji instalacji
Grzanie – pompa ciepła będzie pracować wyłącznie w trybie grzania, (źródło ciepła)
Chłodzenie + grzanie – pompa ciepła będzie pracować w trybie grzania oraz chłodzenia (źródło ciepła i chłodu).
W przypadku wyboru pompy funkcji grzania i chłodzenia należy wyznaczyć zapotrzebowanie na moc chłodniczą
budynku latem.
Uwaga!
Wyznaczone zapotrzebowanie na moc chłodniczą budynku jest orientacyjne. Następnie należy korzystając z wykresów z rozdziału 3.3 wyznaczyć skorygowaną wydajność grzewczą dla zakładanej temperatury zewnętrznej oraz
temperatury zasilania instalacji. Aby wydajnie realizować chłodzenie do założonej temperatury zewnętrznej wydajność
skorygowana pompy ciepła nie powinna być niższa niż wyznaczone zapotrzebowanie budynku.
Uwaga:
Zbiornik wody użytkowej powinien być wyposażony w wewnętrzną grzałkę elektryczną, aby zapewnić wystarczającą
podgrzewanie wody w bardzo zimne dni.
6.4 Przygotowanie do instalacji
1) Instalacja systemu klimatyzacji musi być zgodna z normami państwowymi i odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa.
2) Jakość instalacji wpłynie bezpośrednio na normalne użytkowanie klimatyzatora. Użytkownik nie może samodzielnie
wykonywać instalacji. Po zakupie tego urządzenia skontaktuj się ze sprzedawcą. Profesjonaliści zainstalują i przetestują urządzenie zgodnie z instrukcją instalacji.
3) Nie podłączaj zasilania, dopóki wszystkie prace instalacyjne nie zostaną zakończone.
6.5 Wybór miejsca do instalacji
1) Jednostka zewnętrzna musi być zainstalowana na solidnej podstawie.
2) Nie należy instalować urządzenia pod oknami lub w przestrzeni między budynkami, aby zapobiec przedostawaniu
się hałasu podczas pracy do pomieszczenia.
3) Przepływ powietrza na wlocie i wylocie powietrza nie może być niczym blokowany.
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4) Zainstaluj urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu, aby mogło zasysać i wydmuchiwać wystarczającą ilość
powietrza.
5) Nie instaluj urządzenia w miejscu, w którym znajdują się substancje łatwopalne lub wybuchowe, lub gdzie występuje
dużo kurzu, mgły solnej lub zanieczyszczonego powietrza.
6.5.1 Wybór odbiorników ciepła/chłodu
Grzejniki ‒ klasyczne grzejniki zasilane są wodą o stosunkowo wysokiej temperaturze (ok. 45–55 °C). Powoduje to
znaczne obniżenie efektywności pompy ciepła. Grzejniki nie mogą być stosowane jako odbiorniki chłodu.
Zalety: możliwość pracy pompy ciepła z istniejącymi instalacjami wysokotemperaturowymi, mała bezwładność
Wady: niska efektywność, brak możliwości chłodzenia, mała bezwładność
Klimakonwektory ‒ klimakonwektory dedykowane są dla instalacji niskotemperaturowych stąd ich współpraca z pompą
ciepła jest wydajna i efektywna. W trybie grzania zasilane są standardowo wodą o temperaturze 45/40 °C. Mogą
one również być odbiornikami chłodu (zasilanie standardowe wodą o temperaturze 7/12 °C).
Patrz schemat przykład 3
Zalety: mała bezwładność, duży wybór modeli, możliwość chłodzenia
Wady: stosunkowo wysoka temperatura zasilania grzania i niska chłodzenia powodująca spadek współczynników
efektywności, mała bezwładność.
Dobór klimakonwektora FCU
Klimakonwektor jest opcjonalną jednostką służącą do ogrzewania pomieszczeń dla pomp ciepła Ricom HEAT Split.
Dobór wydajności
Wydajność grzewcza FCU powinna wynosić między 70%‒120% wydajności pomp ciepła Ricom HEAT Split.
Uwagi:
1. Gdy wydajność grzewcza FCU jest zbyt mała, urządzenie często włącza się / wyłącza, co jest niekorzystne dla
powrotu oleju do sprężarki w instalacji chłodniczej.
2. Gdy wydajność grzewcza FCU jest zbyt duża, urządzenie zawsze pracuje z wysoką częstotliwością, co nie jest
dobre z punktu widzenia oszczędzania energii.
Wymienniki płaszczyznowe – najczęściej układane w podłodze, ścianach lub sufitach. Ze względu na dużą powierzchnię wymagają najniższych temperatur zasilania dla grzania (35/30 °C). Mogą być wykorzystywane do chłodzenia
(standardowe zasilanie 18/23 °C).
Zalety: wysoka efektywność pracy pompy ciepła, możliwość chłodzenia i grzania, wymiana ciepła na drodze promieniowania, równomierne ogrzewanie pomieszczeń.
Wady: możliwość kondensacji wody przy chłodzeniu.
Patrz schemat przykład 1
Przy wyborze mieszanym odbiorników o różnych temperaturach pracy konieczne zastosowanie zaworu mieszającego!
6.5.2 Wybór alternatywnego źródła ciepła
Aby zaspokoić zapotrzebowanie na ciepło poniżej obliczonego punktu biwalentnego należy wyposażyć instalację
w alternatywne źródło ciepła. Pompy ciepła w standardzie wyposażone są w grzałki elektryczne. Alternatywnie istnieje możliwość zintegrowania sygnału z pompy ciepła START/STOP uruchamiającego szczytowe źródło ciepła (kocioł
gazowy, kominek itp.)
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Portami przyłączeniowymi sygnału są zaciski 4 i 5 na listwie XT2 w jednostce wewnętrznej. Sygnałem jest napięcie
230V (4 – fazowy, 5 – neutralny)

6.6 Wybór rozstawu rur dla pętli ogrzewania podłogowego
Rozstaw rur pętli ogrzewania podłogowego, będzie miał bezpośredni wpływ na gęstość strumienia ciepła w podłodze, zależy to od materiału rury, temperatury obliczeniowej pomieszczenia, temperatury wody zasilającej i rodzaju
materiału podłogi.
Gęstość strumienia ciepła dla wybranych rodzajów wykończenia podłogi (Materiał rury: PE-X, Temperatura wewnętrzna:
18 °C, Średnia temperatura wody: 45 °C)
Materiał podłogi

Opór
przewodzenia
ciepła m2 – K/W

Rozstaw rur mm

Gęstość strumienia
ciepła W/m2

Rozstaw rur mm

Gęstość strumienia
ciepła W/m2

Kamień
(płytki, gres)

0.020

200

147.0

150

159.8

Parkiet/
panele

0.075

200

111.2

150

117.8

Gęstość strumienia ciepła dla pętli ogrzewania podłogowego powinna być większa niż obliczone straty ciepła dla
systemu ogrzewania podłogowego; jednak odchylenie nie powinno być większe niż 10%.
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6.7 Dobór ilości pętli ogrzewania podłogowego dla każdego pomieszczenia
6.7.1 Rodzaj pętli ogrzewania podłogowego
Wybierając rodzaj pętli ogrzewania podłogowego, należy wziąć pod uwagę zarówno komfort, jak i wydajność
grzewczą. Najczęściej używane rodzaje pętli są pokazane poniżej.

Pętla w kształcie spirali (zalecana)

Długość pętli oblicza się jak poniżej:
Pętla typu spirala: = L × W / odstęp między rurami = powierzchnia /odstęp między rurami
Przeciętny odstęp rur grzejnych w budownictwie mieszkaniowym wynosi 150 mm. Z jednego zwoju rury długości 300
m można więc ułożyć w przeciętnych warunkach pętle ogrzewania podłogowego na powierzchni około 45 m². Powodem, dla którego zaleca się stosowanie pętli o kształcie spirali, jest fakt, że potrafię one utrzymywać równomierny
rozkład temperatury podłogi . Specjalne wymagania zapotrzebowania ciepła można zaspokoić, dostosowując odstępy
między rurami. Odległość od pętli pomieszczenia do rozdzielacza powinna być oszacowana zgodnie z rzeczywistymi
warunkami projektu i na ogół nie powinna przekraczać 30 m.
6.7.2 Dobór ilości pętli dla każdego pomieszczenia
Długość pojedynczej pętli nie powinna przekraczać 100 m. Jeśli z obliczeń wynika większa długość, wtedy należy ją
podzielić na kilka mniejszych pętli.
Powierzchnia dla pojedynczej pętli = długość rury × odstęp między rurami = 100 m × 150 mm = 15 m²

Zaleca się, aby długość pętli ogrzewania podłogowego nie przekraczała 100 m, a długość każdego odgałęzienia
powinna być w jak największym stopniu podobnej długości.
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6.8 Ilość rozdzielaczy ogrzewania podłogowego i ich lokalizacja
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego jest rodzajem urządzenia do rozdziału wody dla rur zasilania i powrotu ogrzewania podłogowego.
6.8.1 Wymagania projektowe dotyczące długości pętli dla wody obiegowej
1. Dozwolony jest jeden rozdzielacz na maksymalnie 8 pętli ogrzewania podłogowego. Gdy liczba pętli przekroczy
8, należy użyć dwóch rozdzielaczy ogrzewania podłogowego (kolektorów), w przeciwnym razie spowoduje to
nierównomierne rozprowadzenie wody.
2. Maksymalne natężenie przepływu dla rozdzielacza ogrzewania podłogowego (kolektora) powinno być mniejsze
niż 0,8 m/s.
3. Wlot i wylot każdej pętli należy podłączyć do rozdzielacza (kolektora), a wewnętrzna średnica rozdzielacza (kolektora) powinna być taka sama lub większa niż średnica głównej rury zasilającej / powrotnej wody.
Obliczenia ilości pętli dla wody obiegowej można dokonać zgodnie z poniższym wzorem:
N=A/A1
N — ilość w pętli
A — całkowita powierzchnia ogrzewania podłogowego (jednostka: m²)
A l — powierzchnia ogrzewania podłogowego na pojedynczą pętlę (jednostka: m²)
Przykład obliczania powierzchni ogrzewania podłogowego dla pojedynczej pętli: gdy długość rury wynosi 120 m,
a odstęp między rurami wynosi 200 mm, wówczas powierzchnia ogrzewania podłogowego dla pojedynczej pętli
wynosi 120 × 0,2 = 24 m².
4. Jeden rozdzielacz (kolektor) nie może być użyty do różnych pięter, ponieważ może to spowodować nierównomierne
rozprowadzenie wody.
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5. Odległość między urządzeniem a rozdzielaczem ogrzewania podłogowego (kolektorem) nie powinna przekraczać
15 m. Jeśli odległość przekracza 20 m, konieczne są obliczenia hydrauliczne strat ciśnienia w instalacji celem określenia konieczności zainstalowania dodatkowej pompy wodnej.

6.8.2 Wymagania dotyczące instalacji rozdzielacza ogrzewania podłogowego (kolektora)
1. Rozdzielacz ogrzewania podłogowego (kolektor) powinien być zainstalowany na ścianie lub w specjalnej skrzynce.
W przypadku budownictwa mieszkaniowego jest zwykle instalowany w korytarzu.
2. Zawór rozdzielacza (kolektora) powinien być zainstalowany poziomo i zachować odległość co najmniej 300 mm
od podłoża.
3. Zawór doprowadzający wodę powinien być zainstalowany przed rozdzielaczem (kolektor), a zawór powrotny
powinien być zainstalowany za rozdzielaczem (kolektor).
4. Wymagany jest montaż filtra wodnego siatkowego przed rozdzielaczem (kolektorem).
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6.9 Końcowe uwagi projektowe
Grubości poszczególnych warstw podłogi grzejnej
Wysokość podłogi z ogrzewaniem podłogowym zależy od grubości następujących warstw:
› jastrych
› izolacja termiczna np. styropian
› warstwa wykończenia podłogi np. parkiet dębowy, gres
W normie PN-EN 1264 ustalono metodę i warunki postępowania, wg których obliczana jest gęstość strumienia ciepła
w instalacjach ogrzewania podłogowego w zależności od wielu czynników.
Maksymalna temperatura powierzchni podłogi
W miejscach położonych bezpośrednio nad rurami grzewczymi temperatura podłogi jest zawsze wyższa niż w obszarze
między rurami. Różnice te zależą od rozstawu rur i wykończenia podłogi. Moc cieplną określa się na podstawie średniej
temperatury powierzchni podłogi Tśr. Jednakże różnica w temperaturze podłogi między temperaturami maksymalną
a minimalną w dużym stopniu wpływa na komfort cieplny.
Maksymalna temperatura podłogi nie powinna przekraczać 29 °C w pokojach dziennych, kuchniach i innych pomieszczeniach użytkowych (strefach stałego przebywania ludzi, t = 20 °C) oraz max. 33 °C w łazienkach (t = 24 °C).
W strefach brzegowych ( do lm od ścian zewnętrznych, ale też w pod dużymi oknami wzdłuż ścian zewnętrznych czy
drzwiami balkonowymi gdzie straty ciepła są największe, maksymalna temperatura podłogi powinna wynosić nie
wiecej niż 35 °C. W tych miejscach rury ogrzewania podłogowego układa się gęściej.
Zachowanie podanych granic temperatur ogranicza jednocześnie gęstość strumienia ciepła i moc grzewczą dla ogrzewania podłogowego. Jeżeli straty ciepła w pomieszczeniu są zbyt duże w stosunku do możliwej do uzyskania mocy
cieplnej trzeba zainstalować dodatkowe grzejniki.
W przypadku ogrzewania podłogowego podłoga jest powierzchnią grzejną więc nie ma przepływu ciepłego powietrza z pomieszczenia do podłoża. Dlatego też nie uwzględnia się strat ciepła przez podłogę. Ostateczna temperatura
podłogi będzie też zależała od średnicy rur, ich rozstawu, sposobu ułożenia.
Temperatura wody w instalacji ogrzewania podłogowego maksymalnie może wynosić 55 °C (dla wody zasilającej)
i 45 °C (dla wody powrotnej). Te temperatury mogą być niższe, jednak powinna być zachowana różnica 8–10 °C
między temperaturą wody zasilającej i powrotnej.
[1] PN-EN 1264-1:2005. Ogrzewanie podłogowe – System
i jego części składowe – Część 1: Definicje i symbole
[2] PN-EN 1264-2:2005. Ogrzewanie podłogowe – System
i jego części składowe – Część 2: Określenie mocy cieplnej
[3] PN-EN 1264-3:2005. Ogrzewanie podłogowe – System
i jego części składowe – Część 3: Wymiarowanie
[4] PN-EN 1264-4:2005. Ogrzewanie podłogowe – System
i jego części składowe – Część 4: Instalowanie
Na stronach internetowych można znaleźć poradniki
i programy wspomagające projektowanie instalacji ogrzewania.
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6.10 Instalacja jednostki zewnętrznej
Instrukcje Instalacji
1) Instalacja urządzenia musi być zgodna z normami państwowymi, dyrektywami i rozporządzeniami oraz odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa.
2) Jakość instalacji ma bezpośredni wpływ na normalne użytkowanie klimatyzatora. Użytkownik nie może samodzielnie
wykonywać instalacji. Po zakupie tego urządzenia skontaktuj się ze sprzedawcą. Profesjonaliści wykonają instalację
i testy zgodnie z instrukcją instalacji.
3) Nie podłączaj zasilania, dopóki wszystkie prace instalacyjne nie zostaną zakończone.
6.10.1 Instalacja jednostki zewnętrznej
Wybór miejsca do zainstalowania jednostki zewnętrznej:
1) Jednostka zewnętrzna musi być zainstalowana na solidnej podstawie.
2) Jednostkę zewnętrzną należy zainstalować blisko jednostki wewnętrznej, aby zminimalizować długość i liczbę zagięć
rur połączeniowych.
3) Nie instaluj urządzenia pod oknami lub w obszarze między budynkami, aby zapobiec przedostawaniu się hałasu
podczas pracy do pomieszczenia.
4) Przepływ powietrza na wlocie i wylocie powietrza nie może być niczym blokowany.
5) Zainstaluj urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu, aby mogło zasysać i wydmuchiwać wystarczającą ilość
powietrza.
6) Nie instaluj urządzenia w miejscu, w którym znajdują się substancje łatwopalne lub wybuchowe lub gdzie występuje
dużo kurzu, mgły solnej lub zanieczyszczonego powietrza.
6.11 Wytyczne instalacji urządzenia typu ALLINONE
6.11.1 Ogólna instrukcja montażu
1. Instalacja urządzenia musi być zgodna z krajowymi i lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.
2. Jakość instalacji wpłynie bezpośrednio na normalne użytkowanie pompy ciepła. Użytkownik nie może zainstalować
urządzenia samodzielnie. Po zakupie pompy ciepła Ricom HEAT skontaktuj się ze Sprzedawcą i uzyskaj informację
o autoryzowanych instalatorach w Twojej okolicy. Zapewnią oni usługi montażu, rozruchu i serwisowania zgodnie
z instrukcją montażu urządzenia.
3. Nie podłączaj urządzenia do zasilania, dopóki wszystkie prace instalacyjne nie zostaną zakończone.
6.11.2 Bezpieczna eksploatacja łatwopalnego czynnika chłodniczego R32
1. Wymogi kwalifikacji dla personelu zajmującego się instalacją i konserwacją
Wszyscy pracownicy, którzy zajmują się bezpośrednio ingerencją w instalację chłodniczą urządzenia, kontrolą
szczelności układu chłodniczego i serwisowaniem urządzeń , powinni posiadać ważny certyfikat f-gazowy, którego
wymagają przepisy zawarte w Polskiej Ustawie o substancjach kontrolowanych i gazach fluorowanych z dnia 15
maja 2015 roku. Dotyczy to urządzeń napełnionych substancjami kontrolowanymi (HCFC) i gazami fluorowanymi
(HFC). Certyfikat taki jest wydawany imiennie, rejestr wydanych certyfikatów jest dostępny w internecie, na stronie
https://www.udt.gov.pl. Jeśli do konserwacji i naprawy urządzenia potrzebny jest inny technik, powinien on być
nadzorowany przez osobę, która posiada uprawnienia f-gazowe do stosowania w zakresie łatwopalnego czynnika
chłodniczego R32. Urządzenia można naprawiać tylko metodami sugerowanymi przez Producenta sprzętu.
2. Uwagi dotyczące instalacji
Urządzenie nie może być używane w pomieszczeniu, w którym narażone jest na działanie otwartego źródła ognia
(np. kominek; przepływowy, gazowy podgrzewacz wody; gazowy ogrzewacz powietrza itp. )
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Nie wolno dopuścić do przewiercenia otworu ani podgrzewać płomieniem palnika rur połączeniowych.
Urządzenie musi być zainstalowane w pomieszczeniu, które jest większe niż minimalna wymagana powierzchnia
pomieszczenia – x. Minimalna powierzchnia jest podana na tabliczce znamionowej urządzenia lub w tabeli poniżej.
Test szczelności instalacji chłodniczej jest wymagany po zakończeniu montażu.
Minimalna
Ilość czynnika
powierzchnia
chłodniczego (kg) ≤1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5
pomieszczenia (m²)
Montaż na ścianie / 1,6 1,9 2,1 2,4 2,8 3,1 3,4 3,8 4,2 4,6 5 5,5 6
3. Uwagi dotyczące serwisu
Sprawdź, czy strefa konserwacji lub powierzchnia pomieszczenia spełnia wymagania napisane na tabliczce znamionowej.
› Dopuszcza się prace serwisowe tylko w pomieszczeniach, które spełniają wymagania Sprawdź, czy strefa konserwacji jest dobrze wentylowana.
› Podczas prac konserwacyjnych należy zachować stałą wentylację. Sprawdź, czy w strefie konserwacji nie znajduje
się źródło otwartego ognia lub potencjalne źródło ognia.
› W strefie konserwacji zabronione jest używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników
(np. iskrzenie, stosowanie materiałów łatwopalnych do czyszczenia) mogących zainicjować pożar; należy powiesić
tabliczkę ostrzegawczą „nie palić”. Sprawdź, czy znak ostrzegawczy na tabliczce znamionowej urządzenia jest
w dobrym stanie.
› Wymień nieczytelny lub uszkodzony znak ostrzegawczy
4. Lutowanie
Jeśli serwisant w trakcie procesu konserwowania lub naprawy urządzenia musi wykonać cięcie lub lutowanie rur
czynnika chłodniczego, należy wykonać następujące kroki:
a. Wyłącz urządzenie i odłącz źródło zasilania elektrycznego;
b. Wypompuj czynnik chłodniczy za pomocą stacji odzysku z układu chłodniczego;
c. Uzyskaj próżnię w układzie chłodniczym;
d. Przedmuchaj instalację azotem N2;
e. Wykonaj operację cięcia lub lutowania w osłonie azotu;
f. Powróć do miejsca serwisowania po lutowaniu.
Czynnik chłodniczy należy następnie przetoczyć do specjalnej butli, przeznaczonej do przechowywania czynnika
pochodzącego z odzysku. Upewnij się, że w pobliżu wylotu pompy próżniowej nie ma otwartego źródła płomienia
i pomieszczenie jest dobrze wentylowane.
5. Napełnianie czynnikiem chłodniczym
Użyj specjalnych urządzeń i narzędzi do napełniania czynnikiem chłodniczym przeznaczonych dla R32.
Upewnij się, że różne rodzaje czynników chłodniczych nie będą zmieszane ze sobą. Zbiornik czynnika chłodniczego
powinien być ustawiony pionowo w czasie napełniania. Przyklej etykietę dotycząca ilości czynnika w systemie po
zakończeniu napełniania. Ilość czynnika chłodniczego uzupełnianego w systemie powinna być zgodna z wytycznymi
Producenta. Po zakończeniu napełniania, przed uruchomieniem testu działania klimatyzatora należy zastosować
procedurę wykrywania wycieków w instalacji; w przypadku wykrycia wycieku należy usunąć nieszczelność i powrócić do czynności napełniania.
6. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu i składowania
Przed przystąpieniem do rozładunku i otwarcia pojemnika z czynnikiem R32 należy użyć detektora gazu palnego.
Nie używać otartego źródła ognia w pobliżu, także palenie jest zabronione. Wszystkie czynności powinny być
zgodne z lokalnymi przepisami branżowymi i zgodne z prawem.

32

RICOM HEAT

6.11.3 Etapy instalacji pompy ciepła ALLINONE
6.11.4 Wybór lokalizacji dla jednostki zewnętrznej i montaż
1. Jednostka zewnętrzna musi być zainstalowana na mocnym i solidnym wsporniku.
2. Jednostka zewnętrzna powinna być instalowana blisko jednostki wewnętrznej, aby w ten sposób zminimalizować
długość i zagięcia rury chłodzącej. Całkowita długość instalacji chłodniczej nie może przekraczać 20 m (dla 6,0
kW) lub 25 m (dla 8,0–10 kW), a różnica wysokości nie może przekraczać 15 m (dla 6–10 kW).
3. Unikaj umieszczania jednostki zewnętrznej pod oknem lub między dwiema konstrukcjami, aby zapobiec przedostawaniu się normalnego hałasu pracy do pomieszczenia.
4. Przepływ powietrza na wlocie i wylocie nie powinien być blokowany. Minimalne odległości od przeszkód oraz
wymiary jednostek przedstawiają rysunki poniżej.
5. Zainstaluj w dobrze wentylowanym miejscu, aby urządzenie mogło zaciągnąć i wydmuchać wystarczającą ilość powietrza.
6. Nie instaluj w miejscu, w którym znajdują się łatwopalne lub wybuchowe materiały lub w miejscu silnie zapylonym, o dużym stopniu zasolenia ( dotyczy np. miejsc zlokalizowanych nad samym morzem) i mocno zanieczyszczonym powietrzu.
7. Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej przestrzeni serwisowej.
8. Unikaj miejsc o dużej zawartości oleju maszynowego lub innych niekorzystnych warunkach pracy (zanieczyszczania)
9. Unikaj instalacji jednostki w miejscu dużego nasłonecznienia. Zwłaszcza unikaj narażenia wymiennika ciepła na
bezpośrednie promieniowanie słoneczne
10. Unikaj narażania jednostki na silny wiatr. Silne podmuchy mogą przewrócić jednostkę lub uniemożliwić pracę wentylatorowi doprowadzając do uszkodzenia. Jeśli to konieczne zastosuj osłony przeciwko wiatrowi.
11. Unikaj montowania jednostki przy gruncie, aby opady śniegu nie miały wpływ na intensywność przepływu powietrza
i wymiany ciepła. Zmontuj jednostkę wyżej niż przewidywany poziom śniegu (min. 100 mm ponad gruntem).
12. Pamiętaj o zastosowaniu wibroizolatorów, aby uniknąć drgań, wzmożonego hałasu oraz uszkodzenia jednostki
13. Przy wyborze lokalizacji dla jednostek pamiętaj o ograniczeniach maksymalnej długości i różnicy wysokości instalacji
chłodniczej (patrz rozdział 8.1)
6.11.5 Wymiary zewnętrzne jednostki zewnętrznej
(1) VELA EN-SPO60

975

396

560

364

702

(2) VELA EN-SPO80, VELA EN-SPO100

982

427

650

787

395

Podpis:
Nr.
1
2
3
4
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Nazwa
Zawór serwisowy płynu
Zawór serwisowy gazu
Uchwyt
Kratka wylotu powietrza

Uwagi
1/4"
1/2"

VELA EN-SPO100
Służy do otwierania/zamykania przedniej pokrywy
/
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6.11.6 Przestrzeń potrzebna do instalacji

6.11.7 Instrukcja montażu jednostki zewnętrznej
›
›
›
›
›
›

Podczas przenoszenia jednostki zewnętrznej konieczne jest użycie 2 wystarczająco długich lin, aby zabezpieczyć
jednostkę z 4 stron. Podczas transportu jednostki zawieszonej na linach, jednostka nie może odchylać się więcej niż
40° od pionu, w przeciwnym razie może spaść.
Za pomocą śrub M12 przymocuj nóżki do ramy montażowej.
Jednostkę zewnętrzną należy zamontować na fundamencie betonowym o wysokości 10 cm.
Wymagane miejsce do zainstalowania urządzenia pokazano na poniższym rysunku.
Jednostkę zewnętrzną można podnosić tylko za pomocą wyznaczonych otworów do zawieszania. Podczas podnoszenia urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić urządzenia. Chroń metalowe części przed uderzeniami,
zadrapaniami i rdzewieniem.
Podeprzyj panel ręką podczas poluzowywania i dokręcania śruby zacisku kabla. Po podłączeniu przewodu zasilającego przymocuj przewód do rury za pomocą dostarczonego paska, jak pokazano na rysunku.

6.11.8 Bezpieczne obchodzenie się z palnym czynnikiem chłodniczym
1. Wymagania kwalifikacyjne dla personelu serwisowego wykonującego instalację i konserwację
Cały personel pracujący przy układzie klimatyzacji powinien posiadać ważny certyfikat wydany przez uprawnioną
organizację oraz kwalifikacje do pracy z układami chłodniczymi uznawane w tym zakresie. Jeżeli prace konserwacyjne lub naprawcze mają być wykonywane przez innych techników, powinni oni być nadzorowani przez osobę
wykwalifikowaną do używania palnego czynnika chłodniczego.
Urządzenie można naprawiać wyłącznie zgodnie z procedurą zalecaną przez producenta.
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2. Uwagi dotyczące instalacji

Minimalna powierzchnia
pomieszczenia (m²)

Urządzenia nie wolno używać w pomieszczeniu, w którym pali się ogień (np. rozpalony kominek, palnik gazowy,
ogrzewanie elektryczne z gorącymi wężownicami).
Zabronione jest wiercenie otworów w rurze czynnika chłodniczego lub wrzucanie jej do ognia. Urządzenie może
być instalowane tylko w pomieszczeniu, które ma więcej niż minimalną powierzchnię. Minimalna powierzchnia
pomieszczenia jest wskazana na tabliczce znamionowej lub w poniższej tabeli.
Po instalacji należy przeprowadzić test, aby sprawdzić, czy z urządzenia nie wycieka czynnik chłodniczy.
Ilość czynnika
chłodniczego (kg)

<1,2 1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

Montaż na podłodze

/

14,5 16,8 19,3 22 24,8 27,8

Montaż przy oknie

/

5,2

6,1

7

7,9

8,9

10

11,2 12,4 13,6 15 16,3 17,8 19,3

Montaż na ścianie

/

1,6

1,9

2,1

2,4

2,8

3,1

3,4

3,8

4,2

4,6

5

5,5

6

Montaż na suficie

/

1,1

1,3

1,4

1,6

1,8

2,1

2,3

2,6

2,8

3,1

3,4

3,7

4

31 34,3 37,8 41,5 45,4 49,4 53,6

3. Instrukcje konserwacji
Sprawdź, czy obszar konserwacji i powierzchnia pomieszczenia spełniają określone wymagania.
› Urządzenie może być eksploatowane tylko w pomieszczeniach, które spełniają minimalne wymagania przestrzenne.
Upewnij się, że obszar konserwacji jest dobrze wentylowany.
› Podczas pracy należy zapewnić ciągłą wentylację.
Sprawdź obszar konserwacji pod kątem otwartego ognia lub potencjalnych źródeł zapłonu.
› W obszarze konserwacji nie może być otwartego ognia i musi być umieszczony znak ostrzegawczy „Zakaz
		 palenia”. Sprawdź, czy oznaczenia na urządzeniu są w dobrym stanie.
› Wymień słabo widoczne lub uszkodzone znaki ostrzegawcze.
4. Lutowanie
Jeśli podczas konserwacji musisz przeciąć lub przylutować rury układu chłodzenia, wykonaj poniższe czynności
a. Wyłącz urządzenie i odłącz je.
b. Zassij czynnik chłodniczy.
c. Odkurz urządzenie.
d. Oczyść rury gazowym azotem (N2).
e. Wykonaj cięcie lub lutowanie.
f. Uruchom urządzenie.
Czynnik przeznaczony do recyklingu należy przechowywać w specjalnym pojemniku.
Upewnij się, że w pobliżu wylotu pompy nie ma otwartego ognia i że pomieszczenie jest dobrze wentylowane.
5. Uzupełnianie czynnika chłodniczego
Podczas napełniania należy używać sprzętu przeznaczonego wyłącznie do czynnika chłodniczego R32.
Uważaj, aby nie zmieszać różnych rodzajów czynnika chłodniczego.
Podczas napełniania czynnikiem chłodniczym zbiornik powinien znajdować się w pozycji pionowej. Po zakończeniu
napełniania naklej etykietę z informacją o dodanym czynniku chłodniczym do urządzenia. Uważaj, aby nie przepełnić zbiornika czynnikiem chłodniczym.
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Po napełnieniu i przed uruchomieniem próbnym sprawdź, czy nie ma wycieków czynnika chłodniczego. Wycieki
czynnika chłodniczego należy również sprawdzić podczas przenoszenia sprzętu.
6. Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące transportu i przechowywania
Przed rozładunkiem i otwarciem opakowania transportowego sprawdzić detektorem palnego gazu. W tym miejscu
nie może być otwartego ognia. Przestrzegaj zakazu palenia.
Przestrzegaj lokalnych przepisów i praw.
6.12 Montaż jednostki wewnętrznej VELA ALLINONE
6.12.1 Wybór miejsca instalacji jednostki wewnętrznej VELA ALLINONE
›
›
›
›
›
›

Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Sprawdź, czy pręty mocujące, sufit i konstrukcja budynku są wystarczająco mocne, aby utrzymać ciężar klimatyzatora.
Rurę odpływową można łatwo podłączyć do urządzenia.
Rury łączące między jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną można łatwo podłączyć.
Nie instaluj urządzenia w miejscu, w którym znajdują się elementy łatwopalne lub wybuchowe lub w którym może
wyciekać łatwopalny gaz.
Nie instaluj urządzenia w miejscu, w którym występują korozyjne gazy, dużo kurzu, mgła solna, dym lub wysoka
wilgotność.

6.12.2 Przestrzeń wymagana do instalacji jednostki wewnętrznej VELA ALLINONE

6.12.3 Wymiary zewnętrzne jednostki wewnętrznej VELA ALLINONE

Nr.

Nazwa

Gwint rury łączącej

1

Rura odpływowa

1 "gwint męski BSP

2

Rura doprowadzająca wodę

1 "gwint męski BSP

3

Woda wodociągowa

1 "gwint męski BSP

4

Ciepła woda użytkowa

1 "gwint męski BSP

5

Rura gazowa

1/2"

6

Rura z płynem

1/4"

VELA ENSPO100
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6.12.4 Uwolnienie ciśnienia w zbiorniku na wodę
Z rury spustowej zaworu bezpieczeństwa może kapać woda, dlatego koniec tej rury musi pozostać otwarty dla powietrza.
Zawór nadmiarowy ciśnienia należy regularnie uruchamiać ręcznie, aby usunąć osady z kamienia i sprawdzić, czy
nie jest zablokowany.
Rura odpływowa połączona z zaworem bezpieczeństwa musi być zainstalowana w środowisku, w którym nie może
zamarzać i aby zawsze była skierowana w dół.
6.12.5 Instalacja zaworu bezpieczeństwa zbiornika wody
Ciśnienie w zbiorniku na wodę będzie stopniowo wzrastać podczas ogrzewania, dlatego do obniżenia ciśnienia potrzebny jest zawór bezpieczeństwa do spuszczania wody. Jeśli zawór nie jest zainstalowany lub nie jest zainstalowany
prawidłowo, może rozszerzyć się, odkształcić lub uszkodzić zbiornik na wodę, a nawet zranić ludzi. Strzałka
na
zaworze bezpieczeństwa zbiornika wody musi być skierowana w stronę zbiornika. Pomiędzy zaworem bezpieczeństwa
a zbiornikiem wody nie wolno umieszczać zaworu odcinającego ani zwrotnego, ponieważ mogłoby to uniemożliwić
działanie zaworu bezpieczeństwa. Wąż spustowy musi być podłączony do wylotu zaworu bezpieczeństwa. Zawór
i węże muszą być dobrze zamocowane. Wąż odpływowy musi przebiegać z naturalnym spadkiem do miski odpływowej w podłodze i nie może być zagięty w górę, skręcony ani zgięty. Nadmiar węża odpływowego w odpływie
podłogowym należy odciąć, aby zmniejszyć ryzyko słabego odpływu lub zamarznięcia wody w wężu przy niskich
temperaturach otoczenia. Zalecane ciśnienie aktywacji zaworu bezpieczeństwa to 0,7 MPa, takie samo jak dla zbiornika wody. Przestrzegaj tych wymagań dotyczących instalacji zaworu bezpieczeństwa, w przeciwnym razie normalne
funkcjonowanie zbiornika wody może być zakłócone.
Tryb instalacji 1:
Zawór bezpieczeństwa na doprowadzeniu wody z sieci wodociągowej (ciśnienie wlotowe wody = 0,1–0,5 MPa)
Tryb instalacji 2:
Zawór bezpieczeństwa na doprowadzeniu wody z sieci wodociągowej (ciśnienie wlotowe wody <0,1 MPa)
W trybie instalacji 2 przed zaworem bezpieczeństwa wstawiany jest
zawór zwrotny. Zawór zwrotny należy zamontować na rurze wodociągowej w pozycji poziomej, z nakrętką do góry i kierunkiem strzałki
na korpusie zaworu zgodnym z kierunkiem przepływu wody.
Tryb instalacji 3:
Zawór bezpieczeństwa na doprowadzeniu wody z sieci wodociągowej (ciśnienie wlotowe wody > 0,5 MPa)
W trybie instalacji 3 wymagany jest zawór redukcyjny ciśnienia, aby
utrzymać ciśnienie w zbiorniku wody w zakresie 0,3-0,5 MPa. Kierunek strzałki na zaworze redukcyjnym musi być zgodny z kierunkiem
przepływu wody.
Uwaga:
Filtr, zawór bezpieczeństwa, zawór zwrotny, zawór redukcyjny ciśnienia i węże instalacyjne nie wchodzą w zakres
dostawy jednostki głównej i muszą być zakupione przez użytkownika.
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6.12.6 Termostat grzałki elektrycznej zbiornika wody
Odległość czujnika termostatu od rurki elektrycznej grzałki zbiornika wody wynosi 1 cm - znacznie mniej niż odległość
między nim a pętlami wymiennika ciepła. Ponieważ maksymalna dopuszczalna temperatura pętli wymiennika ciepła
jest niższa niż ustawiona wartość zabezpieczenia termicznego termostatu, temperatura pętli nie spowoduje żadnego
działania termostatu.
6.12.7 Instrukcja instalacji jednostki wewnętrznej VELA ALLINONE
1) Umieść urządzenie jak najdalej od źródeł ciepła w pomieszczeniu, takich jak kaloryfery.
2) Umieść jednostkę wewnętrzną jak najbliżej jednostki zewnętrznej. Długość rur łączących w kierunku poziomym musi
przekraczać 20 m (4,0–6,0 kW) lub 25 m (8,0–10 kW), a w kierunku pionowym 15 m.
3) Instrukcje dotyczące uzupełniania i odpowietrzania wody
Uwaga: Jeśli pokrywa automatycznego zaworu upustowego, która umożliwia dopływ powietrza w górnej części
dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej, nie zostanie zwolniona przed uruchomieniem, urządzenie będzie działać
z niewystarczającą ilością wody.
Krok 1: Podłącz rury wodne i zwolnij pokrywę automatycznego zaworu odpowietrzającego.

Krok 2: Otwórz zawór odcinający na rurze uzupełniania wody i dodaj wodę z sieci, aż manometr pokaże ciśnienie
wody 2,0–2,5 bara.

Wymagania dotyczące uzupełniania wody
Napełnij dopływ wody do rury powrotnej przy otwartym automatycznym zaworze odpowietrzającym, aż system
wodny będzie pełny i nie będzie w nim powietrza.
Wymagane zmierzone ciśnienie wody uzupełniającej wynosi 2,0–2,5 bara. Nie dopuścić do przekroczenia 3 barów,
ponieważ wpłynęłoby to niekorzystnie na rury i ich połączenia oraz doprowadziłoby do wycieku wody. Nie należy
jednak pozostawiać go zbyt nisko, ponieważ brak wody spowodowałby uruchomienie wyłącznika zabezpieczającego przepływ i urządzenie nie działałoby normalnie. Jeśli ciśnienie wody jest niższe niż 1 bar, zwiększ ciśnienie
w systemie do wymaganego ciśnienia.
4) Instrukcja odpowietrzania za pomocą panelu sterowania
Panel sterowania umożliwia odpowietrzenie systemu wodnego, jak pokazano poniżej.
› Na stronie menu wybierz „COMMISSION” i przejdź do ustawienia pokazanego poniżej, gdzie opcje „FUNC		 TION” znajdują się po lewej stronie, a „PARAM” po prawej.
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› Na stronie „PARAM.” wybrać „Usuwanie powietrza” i przejść do poniższej strony ustawień z opcjami „Wył”,
		 „Powietrze” (Wł. w kierunku ogrzewania) i „Zbiornik wody” (Wł. w kierunku CWU) .

› Podczas uzupełniania wody należy sprawdzić szczelność połączeń i spawów rur, aby zapobiec wyciekowi wody.
› Pamiętaj, że ciśnienie wody uzupełniającej powinno być wyższe niż 2 bary. Jeśli ciśnienie wody z kranu jest
niższe niż wymagane, użyj pompy ciśnieniowej, aby je zwiększyć.
6.12.8 Osiągalne zewnętrzne statyczne ciśnienie wylotowe

Uwaga:
Dla maksymalnego zewnętrznego ciśnienia statycznego, zobacz krzywą na powyższym wykresie. Pompa obiegowa
ma zmienny przepływ.
Podczas pracy pompa obiegowa dostosuje swoją moc do aktualnego obciążenia.
6.12.9 Ilość wody i ciśnienie w naczyniu wzbiorczym
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Uwagi
›
›
›
›

Naczynie wzbiorcze ma pojemność 10 litrów i ma nadciśnienie 1 bar.
Domyślna całkowita objętość wody wynosi 280 litrów. Jeżeli całkowita ilość wody ulegnie zmianie ze względu
na warunki instalacji, należy wyregulować nadciśnienie, aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia. Nie jest
wymagana regulacja, gdy jednostka wewnętrzna znajduje się w najwyższym punkcie.
Minimalna całkowita objętość wody wynosi 20 litrów.
Użyj azotu od certyfikowanego dostawcy, aby wyregulować nadciśnienie.

6.12.10 Sposób obliczania wymaganego nadciśnienia naczynia wzbiorczego
Poniżej podano metodę obliczeniową regulacji nadciśnienia w naczyniu wzbiorczym. W przypadku zmiany objętości
instalacji wodnej podczas instalacji należy sprawdzić, czy nadciśnienie w naczyniu wzbiorczym nie wymaga regulacji
wg wzoru:
Pg = (H/10 + 0,3) bar
(H – różnica wysokości między miejscem montażu jednostki wewnętrznej a najwyższym punktem instalacji wodnej.)
Upewnij się, że objętość wody w systemie nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej objętości zgodnie z powyższymi
danymi. Jeśli dopuszczalny zakres zostanie przekroczony, naczynie wzbiorcze nie spełni wymagań instalacyjnych.
Objętość wody
Różnica wysokości
instalacji¹

≤ 230 l

> 230 l

<7m

Nie jest wymagane żadne ustawienie

1. Nadciśnienie należy ustawić według powyższego wzoru.
2. Sprawdź, czy objętość wody jest mniejsza niż maksymalna
objętość wody (zgodnie z powyższym wykresem).

>7m

1. Nadciśnienie należy ustawić według powyższego wzoru.
2. Sprawdź, czy objętość wody jest mniejsza niż maksymalna
objętość wody (zgodnie z powyższym wykresem).

Naczynie wzbiorcze jest za małe i regulacja nie jest możliwa.
Zainstalować dodatkowe naczynie wzbiorcze
w zewnętrznym obiegu wody.

Notatka:
Różnica wysokości montażu = różnica między miejscem montażu jednostki wewnętrznej a najwyższym punktem instalacji wodnej. Jeżeli jednostka wewnętrzna znajduje się w najwyższym punkcie instalacji, różnica wysokości instalacji
jest obliczana jako 0 metrów.
Przykład 1:
Jednostka o mocy 10 kW jest zainstalowana 5 m poniżej najwyższego punktu instalacji wodnej, a całkowita objętość
instalacji wodnej wynosi 230 litrów.
Zgodnie z powyższymi danymi zmiana nadciśnienia naczynia wzbiorczego nie jest konieczna.
Przykład 2:
Urządzenie jest zainstalowane w najwyższym punkcie instalacji wodnej, a całkowita objętość wody wynosi 300 litrów.
Ponieważ objętość instalacji wodnej jest większa niż 230 litrów, konieczne jest zmniejszenie nadciśnienia w naczyniu
wzbiorczym.
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Wzór na obliczenie ciśnienia:
Pg = (H/10 + 0,3) = (6/10 + 0,3) = 0,9 bar
Maksymalna objętość systemu wodnego to około 300 litrów. Ponieważ rzeczywista objętość instalacji wodnej wynosi
300 litrów, naczynie wzbiorcze spełnia wymagania instalacyjne.
Zmień nadciśnienie naczynia wzbiorczego z 1,0 bar na 0,9 bar.
6.12.11 Wybór naczynia wzbiorczego
Wzór:

V
C
p₁
p₂
e

– Objętość naczynia wzbiorczego
– Całkowita objętość wody
– Nadciśnienie w naczyniu wzbiorczym
– Najwyższe ciśnienie podczas pracy systemu (tj. ciśnienie zadziałania zaworu bezpieczeństwa).
– Współczynnik rozszerzalności wody (różnica między współczynnikiem rozszerzalności przy pierwotnej
		 temperaturze wody a najwyższą temperaturą wody).
Współczynnik rozszerzalności wody w różnych temperaturach
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Temperatura (°C)

Współczynnik rozszerzalności

0

0,00013

4

0

10

0,00027

20

0,00177

30

0,00435

40

0,00782

45

0,0099

50

0,0121

55

0,0145

60

0,0171

65

0,0198

70

0,0227

75

0,0258

80

0,029

85

0,0324

90

0,0359

95

0,0396

100

0,0434
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7. POŁĄCZENIE RUROWE
7.1 Podłączanie rur do jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
2. Wyrównaj rozszerzony koniec rury miedzianej ze środkiem połączenia gwintowanego. Ręcznie dokręć nakrętki
kołpakowe.
3. Dokręć nakrętki kołpakowe kluczem dynamometrycznym, aż usłyszysz „kliknięcie”.
4. Promień gięcia rury nie powinien być zbyt mały, w przeciwnym razie rura może pęknąć. Użyj giętarki do rur.
5. Podłączając jednostkę zewnętrzną do jednostki wewnętrznej, nie wolno pociągać za duże i małe połączenia jednostki
wewnętrznej na siłę, aby nie doprowadzić do pęknięcia rur jednostki wewnętrznej i wycieku czynnika chłodniczego.
6. Rurę łączącą należy zamontować w uchwycie tak, aby jej ciężar nie przenosił się bezpośrednio na urządzenie.

7.2 Izolacja rur łączących
1. Aby zapobiec kondensacji wilgoci na rurze łączącej i kapaniu wody, rury gazu i cieczy należy owinąć materiałem
termoizolacyjnym i taśmą klejącą, aby zaizolować je od powietrza.
2. Połączenia jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej muszą być pokryte materiałami termoizolacyjnymi, aby
izolacja ściśle przylegała do powierzchni jednostek.
3. Owiń rury taśmą.
› Za pomocą taśmy klejącej owinń rury łączące i kabel i połącz je w jedną wiązkę. Aby zapobiec wypłynięciu
		 skroplonej wody z rury spustowej, rurę spustową należy poprowadzić oddzielnie od rur łączących i kabla.
› Rury owiń taśmą termoizolacyjną tak, aby każda nitka taśmy zachodziła na połowę poprzedniej nitki.
› Przymocuj owinięte rury do ściany za pomocą uchwytów
› Nie należy zbyt mocno dokręcać taśmy izolacyjnej, ponieważ zmniejsza to jej skuteczność.
› Po wykonaniu izolacji i odpowiednim owinięciu rur uszczelnij otwory w ścianie materiałami uszczelniającymi.
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Rozmiar rury
średnica: Ø)
Gaz

Płyn

Standardowa

Max.

Standardowa

Max.

Dodatek
czynnika
chłodniczego

1/2"

1/4"

5m

25 m

0m

15 m

16 g/m

Model
ALLIN1-100 +
EN-SPO100

Długość B

Wysokość

Uwagi
›

Jeśli długość rury jest mniejsza niż 10 m, nie ma potrzeby dodawania czynnika chłodniczego. Jeśli długość rury
przekracza 10 m, należy dodać czynnik chłodniczy zgodnie z tabelą.
Przykład: jeśli zainstalowano model 10 kW, a długość rury wynosi 25 m, konieczne jest dodanie (25 - 10) × 16 =
240 g czynnika chłodniczego. Znamionowa moc cieplna jest określana na podstawie standardowej długości rury,
a maksymalna dopuszczalna długość jest określana na podstawie niezawodności działania produktu. Jeśli jednostka zewnętrzna znajduje się wyżej niż jednostka wewnętrzna, co 5–7 metrów należy zainstalować separator oleju.

›

Parametr

Wartość parametru

pH (25 °C)

6,8‒8,0

Mętność

<1

NTU

Chlorki

< 50

mg/l

Fluorki

<1

mg/l

Żelazo

< 0,3

mg/l

Siarczany

< 50

mg/l

SiO₂

< 30

mg/l

Twardość (ilość CaCO₃)

< 70

mg/l

Azotany (ilość N)

< 10

mg/l

Przewodność (przewodność) (25°C)

< 300

μS/cm

Amoniak (ilość N)

< 0,5

mg/l

Zasadowość (ilość CaCO3)

< 50

mg/l

Siarczki

niewykrywalny

mg/l

Zużycie tlenu

<3

mg/l

Sód

< 150

mg/l
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7.3 Okablowanie
Schematy połączeń jednostki zewnętrznej
Schemat okablowania może ulec zmianie. Zawsze postępuj zgodnie ze schematem dostarczonym z urządzeniem.
› VELA EN-SPO60
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Schematy połączeń jednostki zewnętrznej
Schemat okablowania może ulec zmianie. Zawsze postępuj zgodnie ze schematem dostarczonym z urządzeniem.
› VELA EN-SPO80, VELA EN-SPO100
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Schematy połączeń jednostki wewnętrznej
Schemat okablowania może ulec zmianie. Zawsze postępuj zgodnie ze schematem dostarczonym z urządzeniem.
› VELA ALLIN1-60, VELA ALLIN1-80, VELA ALLIN1-100
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7.4 Połączenie bloków zaciskowych jednostek wewnętrznych
Jednostka wewnętrzna
› VELA ALLIN1-60, VELA ALLIN1-80, VELA ALLIN1-100

Listwa zaciskowa XT1
Zacisk
L
N

Funkcja

Sygnał

Zasilanie

230V AC

Uwagi
Fazowy
Neutralny

Obciążalność
20 A* / 40A**

* Model ALLIN1-60
** Modele ALLIN1-80, Modele ALLIN1-100
Listwa zaciskowa XT2
Zacisk

Funkcja

Sygnał

Uwagi

Zawór 2-drogowy 1

230V AC

Normalnie otwarty (zamknij)

N(1)
2

Neutralny

3
4
5
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Normalnie zamknięty (otwórz)
Alternatywne źródło ciepła

230V AC

Fazowy
Neutralny
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Listwa zaciskowa XT3
Zacisk

Funkcja

9
10

Termostat

11

Sygnał

Uwagi

230V AC

Grzanie

230V AC

Chłodzenie
Neutralny

230V AC

12
13

Styk karty hotelowej

230V AC

Sterowanie dodatkowej pompy
wodnej

Bezpotencjałowy

14
15
16

Fazowy
Fazowy
Neutralny
Zwarty – Start
Rozwarty – Stop

7.5 Listwy zaciskowe przewodów jednostek zewnętrznych
1. EN-SPO60, EN-SPO80, EN-SPO100
L

N

PE
Listwa zaciskowa jednostki zewnętrznej

Zacisk
L
N
PE

Funkcja

Sygnał

Zasilanie

230V AC

Ochronny

–

Uwagi
Fazowy
Neutralny
–

Obciążalność
16 A* / 25 A**
–

* Model EN-SPO60
** Modele EN-SPO80, EN-SPO100
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7.6 Schemat połączeń płyt głównych
1. Płyta sterowania VELA ALLIN1-60, VELA ALLIN1-80
Płyta sterowania AP1

Oznaczenie

Opis

Oznaczenie

Opis

AC-L

Przewód fazowy zasilania

CN15

Czujnik temperatury 20K (woda wylotowa)

N

Przewód neutralny zasilania

X3

Przewód uziemienia

CN15

Czujnik temperatury 20K (rura cieczy czynnika
chłodniczego)

X20

Grzałka elektryczna zasobnika wody

CN16

X21

Grzałka elektryczna pomocnicza 1

Czujnik temperatury 20K (rura gazowa
czynnika chłodniczego)

X22

Grzałka elektryczna pomocnicza 2

CN16

Czujnik temperatury 10K (woda wylotowa –
opcjonalny czujnik temperatury wody)

X23

Pomocnicze źródło ciepła 230 VAC

CN16

Zarezerwowany

X24

Zarezerwowany

X25

Zarezerwowany

CN8

Czujnik temperatury 15K (pomieszczenie) (CN1
AP)

X26

Zarezerwowany

CN9

Czujnik temperatury 50K (zasobnika wody)

X27

Elektromagnetyczny zawór 2-drogowy 1,
normalnie otwarty

CN7

Zarezerwowany

CN6

Zarezerwowany

X28

Elektromagnetyczny zawór 2-drogowy 1,
normalnie zamknięty

CN5

Zarezerwowany

CN20

Termostat

X29

Zarezerwowany

X30

Zarezerwowany

CN21

Wykrywanie usterki stycznika pomocniczej
grzałki elektrycznej 1

X31

Zarezerwowany

X32

Zarezerwowany

CN22

Wykrywanie usterki stycznika pomocniczej
grzałki elektrycznej 2

X33

Zarezerwowany

CN23

X34

Elektromagnetyczny zawór 3-drogowy

Wykrywanie usterki stycznika grzałki
elektrycznej zasobnika wody

CN24

Wykrywanie styku karty hotelowej

CN18

Interfejs do zasilania wbudowanej pompy
wodnej (PWM)

CN25

Czujnik przepływu wody

CN19

Interfejs do zasilania rezerwowego pompy
wodnej (PWM)

CN26

Zarezerwowany

CN3

Komunikacja z jednostką zewnętrzną

CN15

Czujnik temperatury 20K (woda wlotowa)

CN4

Komunikacja z panelem sterowania
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Płyta sterowania AP2

Oznaczenie

Opis

AC-L

Przewód wejściowy fazowy zasilania

L3

Przewód wejściowy neutralny zasilania

PE

Uziemienie

HEAT-B

Grzałka elektryczna podstawy obudowy

HEAT-C

Grzałka elektryczna karteru sprężarki

2WAY

Zarezerwowany

4WAY

Cewka zaworu 4-drogowego

OFAN

Silnik wentylatora DC

LPS-C

Presostat niskiego ciśnienia dla grzania

LPS-H

Presostat niskiego ciśnienia dla chłodzenia

HPS

Presostat wysokiego ciśnienia

HPP

Czujnik wysokiego ciśnienia

FA

Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego 1

FB

Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego 2

T_SENSOR1

1,2: tłoczenie ; 3,4: ssanie; 5,6: otoczenie;

T_SENSOR

1,2: wlot do ekonomizera; 3,4: wylot z ekonomizera; 5,6: odszranianie

CN9

Komunikacja 485-2 bez 12V 3-pinowego
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2. Płyta sterowania VELA ALLIN1-100
Płyta sterowania AP1

Oznaczenie

Opis

Oznaczenie

Opis

AC-L

Przewód fazowy zasilania

CN15

Czujnik temperatury 20K (woda wylotowa)

N

Przewód neutralny zasilania

X3

Przewód uziemienia

CN15

Czujnik temperatury 20K (rura cieczy czynnika
chłodniczego)

X20

Grzałka elektryczna zasobnika wody

CN16

X21

Grzałka elektryczna pomocnicza 1

Czujnik temperatury 20K (rura gazowa
czynnika chłodniczego)

X22

Grzałka elektryczna pomocnicza 2

CN16

Czujnik temperatury 10K (woda wylotowa –
opcjonalny czujnik temperatury wody)

X23

Pomocnicze ź ródło ciepła 230 VAC

CN16

Zarezerwowany

X24

Zarezerwowany

CN8

Czujnik temperatury 50K (zasobnika wody)

X25

Zarezerwowany

X26

Zarezerwowany

CN9

Czujnik temperatury 15K (pomieszczenie) (CN1
AP)

X27

Elektromagnetyczny zawór 2-drogowy 1,
normalnie otwarty

CN7

Zarezerwowany

CN6

Zarezerwowany

CN5

Zarezerwowany

CN20

Termostat

CN21

Wykrywanie usterki stycznika pomocniczej
grzałki elektrycznej 1

CN22

Wykrywanie usterki stycznika pomocniczej
grzałki elektrycznej 2

CN23

Wykrywanie usterki stycznika grzałki
elektrycznej zasobnika wody

X28

Elektromagnetyczny zawór 2-drogowy 1,
normalnie zamknięty

X29

Zarezerwowany

X30

Zarezerwowany

X31

Zarezerwowany

X32

Zarezerwowany

X33

Zarezerwowany

X34

Elektromagnetyczny zawór 3-drogowy

CN24

Wykrywanie styku karty hotelowej

CN30

Sygnał do wbudowanej pompy wodnej(PWM)

CN25

Czujnik przepływu wody

CN31

Sygnał do rezerwowej pompy wodnej (PWM)

CN26

Zarezerwowany

CN18

Interfejs do zasilania wbudowanej pompy
wodnej (PWM)

CN3

Komunikacja z jednostką zewnętrzną

CN4

Komunikacja z panelem sterowania
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Płyta sterowania AP2

Oznaczenie

Opis

AC-L

Przewód wejściowy fazowy zasilania

N

Przewód wejściowy neutralny zasilania

PWR1

Zarezerwowany

F1

Bezpiecznik

4V

Cewka zaworu 4-drogowego

VA-1

Grzałka elektryczna podstawy obudowy

HEAT

Grzałka elektryczna karteru sprężarki

DC-MOTORO

Zarezerwowany

DC-MOTORO1

Silnik wentylatora DC

FA

Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego 1

FB

Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego 2

T_SENSOR2

l,2 : otoczenie ; 3,4: tłoczenie ; 5,6: ssanie ;

T_SENSOR1

1,2: wlot do ekonomizera; 3,4: wylot z ekonomizera; 5,6: odszranianie

H_PRESS

Czujnik wysokiego ciśnienia

HPP

Presostat wysokiego ciśnienia

LPP

Presostat niskiego ciśnienia dla grzania

CN2

Presostat niskiego ciśnienia dla chłodzenia

CN7

Komunikacja z jednostką wewnętrzną

CN8

Zarezerwowany

CN9

Zarezerwowany

COM_ESPE1

Zarezerwowany

COM_ESPE2

Komunikacja z płytą sterowania sprężarki

CN5

Zarezerwowany
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Płyta sterowania AP3

Oznaczenie

Opis

AC-L

Wejście przewodu fazowego zasilania

N

Wejście przewodu neutralnego zasilania

L-OUT

Wyjście przewodu fazowego zasilania

N-OUT

Wyjście przewodu neutralnego zasilania

COMM

Komunikacja

U

Zasilanie fazy sprężarki U

V

Zasilanie fazy sprężarki V

W

Zasilanie fazy sprężarki W

7.7 Przyłącze zaworu 2-drogowego
Do sterowania przepływem wody w trybie chłodzenia lub ogrzewania wymagany jest zawór 2-drogowy. Zadaniem
zaworu 2-drogowego 1 jest przerwać przepływ wody do rur pod podłogą w trybie chłodzenia, gdy klimakonwektor
wentylatorowy jest używany do chłodzenia.
Informacje ogólne
Typ zaworu

Zasilacz

NO (normalnie otwarty),
2 przewody

230 V~, 50 Hz

NC (normalnie
zamknięty), 2 przewody

230 V~, 50 Hz

Tryb pracy

Wsparcie

Zamknięcie przepływu wody

Tak

Otwarcie przepływu wody

Tak

Zamknięcie przepływu wody

Tak

Otwarcie przepływu wody

Tak

1. Typ normalnie otwarty. Zawór jest otwarty, gdy NIE jest zasilany (zawór jest zamknięty po podłączeniu zasilania).
2. Typ normalnie zamknięty. Zawór jest zamknięty, gdy NIE jest zasilany (zawór jest otwarty po podłączeniu zasilania).
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Wykonaj kroki 1 i 2, aby podłączyć zawór 2-drogowy.
Krok 1: Zdejmij przednią pokrywę urządzenia i otwórz skrzynkę elektroniczną.
Krok 2: Znajdź listwę zaciskową i podłącz przewody, jak pokazano poniżej.

OSTRZEŻENIE
›
›
›

Typ normalnie otwarty należy podłączyć do zacisku (OFF) i zacisku (N), aby zamknąć zawór trybu chłodzenia.
Typ normalnie zamknięty należy podłączyć do zacisku (ON) i zacisku (N), aby zamknąć zawór trybu chłodzenia.
(ON): Sygnał sterujący z elektronicznej płyty głównej do zaworu 2-drogowego (typ normalnie otwarty).
(OFF): Sygnał sterujący z elektronicznej płyty głównej do zaworu 2-drogowego (typ normalnie zamknięty).
(N): Wspólny przewód neutralny od elektronicznej płyty głównej do zaworu 2-drogowego (oba typy)

8. INNE DODATKOWE ŹRÓDŁA CIEPŁA
Do urządzenia można podłączyć dodatkowe źródło ciepła i jest ono sterowane w taki sposób, że gdy temperatura
zewnętrzna jest niższa od ustawionej wartości załączenia dodatkowego źródła ciepła, na odpowiednie zaciski płyty
głównej podawane jest napięcie 230 V.
Uwaga:
Dodatkowe źródło ciepła i dodatkowa grzałka elektryczna NIE MOGĄ być instalowane jednocześnie.
Krok 1: Instalacja dodatkowego źródła ciepła.
Rura wodna dodatkowego źródła ciepła musi być podłączona równolegle do rury wodnej jednostki wewnętrznej.
Dodatkowo w tym samym czasie należy zainstalować dodatkowy czujnik temperatury (z przewodem o długości 5 m).
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Uwaga:
W tej sytuacji Logic 2 nie jest dostępne dla dodatkowego źródła ciepła Wykorzystanie dodatkowego źródła ciepła do
przygotowania ciepłej wody nie jest zalecane.
Krok 2: Połączenie elektryczne
Zaciski L i N dodatkowego źródła ciepła są podłączone do XT2-4.5.

Krok 3: Ustawienia sterownika kabla
Aby użyć dodatkowego źródło ciepła, należy wybrać w menu COMMISSION (Uruchomienie)
FUNCTION
(Funkcje)
Other thermal (Kolejne źródło ciepła) i ustawić ten parametr na "With" (Z), T-other switch on
(Temperatura zewnętrzna, przy której ma zostać wykorzystane dodatkowe źródło ciepła) i Logic (Logika sterowania)
na 1/2/3.

Dostęp do podłączenia czytnika kart
Jeżeli dostępne jest urządzenie kontroli dostępu do pomieszczenia/budynku (np. czytnik kart dostępu, wyłącznik
drzwiowy), może ono służyć do włączania/wyłączania funkcji centrali. Połącz go w następujący sposób:
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9. ZEWNĘTRZNY CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA

Uwagi
›
›
›
›
›
›

Odległość między jednostką wewnętrzną a zewnętrznym czujnikiem temperatury powietrza powinna być mniejsza
niż 15 metrów, aby długość kabla czujnika była wystarczająca.
Wysokość czujnika nad podłogą powinna wynosić około 1,5 metra.
Zewnętrznego czujnika temperatury powietrza nie należy umieszczać tak, aby przy otwieraniu drzwi był zasłonięty.
Zewnętrznego czujnika temperatury powietrza nie należy umieszczać w miejscu, w którym mogłyby na niego wpływać zewnętrzne czynniki termiczne.
W głównej klimatyzowanej przestrzeni należy zainstalować zewnętrzny czujnik temperatury powietrza.
Po zamontowaniu zewnętrznego czujnika temperatury należy na panelu sterującym ustawić odpowiedni parametr
tak, aby praca klimatyzatora była sterowana zgodnie z danymi z zewnętrznego czujnika temperatury.
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10. PODŁĄCZENIE TERMOSTATU
Instalacja termostatu jest bardzo podobna do instalacji zewnętrznego czujnika temperatury powietrza.

Podłączenie termostatu
1. Zdejmij przednią pokrywę jednostki wewnętrznej i otwórz skrzynkę elektroniczną.
2. Określ wymagane zasilanie termostatu. Jeśli termostat jest przystosowany do napięcia 230 V, znajdź zaciski nr 9–12
na listwie zaciskowej XT3.
3. Jeśli termostat jest przeznaczony do chłodzenia/ogrzewania, podłącz przewody jak pokazano powyżej.
OSTRZEŻENIE
›
›

›

Napięcie zasilania 220 V może być dostarczane do termostatu z pompy ciepła.
Żądaną temperaturę (ogrzewania lub chłodzenia) można ustawić tylko za pomocą termostatu w zakresie regulowanym dla tego urządzenia.
Pozostałe ograniczenia są takie same, jak dla zewnętrznego czujnika temperatury (patrz poprzednie strony).
Nie podłączaj żadnych innych zewnętrznych urządzeń elektrycznych. Zaciski 220 V AC mogą być używane tylko
do termostatu elektrycznego.
Nigdy nie podłączaj do zacisków zewnętrznych obciążeń elektrycznych, takich jak zawory, klimakonwektory itp.,
podłączenie ich może poważnie uszkodzić elektroniczną płytę główną jednostki.
Instalacja termostatu jest bardzo podobna do instalacji zewnętrznego czujnika temperatury powietrza.

›

Sterownik kabla można podłączyć do złącza CN4 na płycie AP1 za pomocą 4-żyłowego kabla komunikacyjnego.

›
›
›
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Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć zawór 2-drogowy.
Okablowanie różnych typów zaworów:
Krok 1: Odkryj przednią pokrywę urządzenia i otwórz skrzynkę sterowania.
Krok 2: Znajdź blok zacisków i podłącz przewody jak poniżej w zależności od typu zaworu.

OSTRZEŻENIE
›
›
›
›

Zawór należy podłączyć na listwie XT2 w jednostce wewnętrznej.
Typ zaworu NO łączony jest 2-żyłowo. Linia neutralna do zacisku N(1), linia sygnałowa zamykania do zacisku (2)
Typ zaworu NC łączony jest 2-żyłowo. Linia neutralna do zacisku N(1), linia sygnałowa otwierania do zacisku (3)
Typ zaworu NO/NC łączony jest 3-żyłowo. Linia neutralna do zacisku N(1), linia sygnałowa zamykania do zacisku
(2), linia sygnałowa otwierania do zacisku (3).
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Opcjonalny czujnik temperatury wody RT5 realizuje odczyt temperatury wody zasilającej instalację.
Fabrycznie jest on podłączony do gniazda CN16 na płycie głównej jednostki wewnętrznej (dwa środkowe przewody).
Sam czujnik należy zainstalować na rurze zasilającej za trójnikiem alternatywnego źródła ciepła (fabrycznie jest zainstalowany na rurze zasilania wodą za standardową grzałką elektryczną).
Opcjonalny czujnik temperatury wody podłącz do API CIM16
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Krok 3: Ustawienie sterownika przewodowego
Pomocnicze źródło ciepła powinno być wybrane „Z” jeśli to konieczne, a z menu sterownika „Przekazanie”
„Funkcja”
„Inne źródło” następnie przełączyć na temperaturę (zewnętrzną) i wybór logiki sterowania
pomiędzy 1 / 2 / 3.

10.1 Karta hotelowa (opcjonalna)
Urządzenie daje możliwość podpięcia i sterowania pozwoleniem na pracę (np. za pomocą karty hotelowej). Podłącz
2-żyłowy przewód do zacisków 13 i 14 na listwie XT3 jednostki wewnętrznej (13 – fazowy, 14 – neutralny). Po podaniu napięcia 230V AC na zaciski urządzenie dostaje pozwolenie na pracę (start). Po zaniku napięcia na zaciskach
(rozwarcie przewodu fazowego) urządzenie nie dostaje pozwolenia na pracę (stop).

10.2 Okablowanie sterownika (standard)
Uwagi:
Sterownik zainstalowany w panelu jednostki wewnętrznej jest fabrycznie podłączony do gniazda CN4 na płycie API
jednostki wewnętrznej, za pomocą 4-żyłowego przewodu komunikacyjnego.
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11. NAPEŁNIANIE, ODZYSKIWANIE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
ORAZ OSUSZANIE PRÓŻNIOWE.
11.1 Napełnianie instalacji czynikiem chłodniczym i osuszanie próżniowe układu
Urządzenie zostało fabrycznie napełnione czynnikiem chłodniczym. Przeładowanie lub zbyt małe doładowanie instalacji
spowoduje nieprawidłowe działanie sprężarki lub jej uszkodzenie. Gdy konieczne jest doładowanie lub odzyskiwanie
czynnika chłodniczego w ramach instalacji, konserwacji i innych powodów, należy wykonać poniższe kroki i sprawdzić
nominalną ilość napełnienia (doładowania) na tabliczce znamionowej urządzenia.
1. Zdejmij zaślepki z zaworu cieczowego, gazowego, a także portu serwisowego jedn. zewnętrznej.
2. Podłącz wąż serwisowy zestawu manometrów do manometru niskiego ciśnienia z jednej strony i do portu serwisowego jedn. zewnętrznej przy zaworze gazowym ( zaworek Schredera).
3. Podłącz drugi wąż serwisowy pod przyłącze pompy próżniowej zestawu manometrów i do pompy próżniowej.
4. Otwórz całkowicie pokrętło Lo przy zestawie manometrów po stronie niskociśnieniowej. Włącz pompę próżniową,
aby rozpocząć usuwanie powietrza i wilgoci z instalacji. W tym czasie zawór po stronie wysokiego ciśnienia zespołu manometrów powinien być zamknięty, w przeciwnym razie uzyskiwanie próżni zakończy się niepowodzeniem.
Pompa próżniowa powinna być wyposażona w zawór zwrotny.
5. Usuwaj powietrze i wilgoć z instalacji chłodniczej przez wymagany czas do osiągnięcia wymaganego stopnia
próżni (-1,0 bar). Czas ten generalnie zależy od wydajności chłodniczej jednostki.
Uwaga:
Upewnij się, że wskazanie na manometrze utrzymuje się w tym czasie na poziomie -0.1 MPa (-75cm Hg). Jeśli tak nie
jest, oznacza to, że gdzieś jest wyciek.
6. Zamknij pokrętło Lo przy manometrze, a następnie zatrzymaj działanie pompy próżniowej.
7. Odczekaj 10 minut, aby sprawdzić, czy ciśnienie w układzie pozostało niezmienione. W tym czasie spadek wskazań
manometru po stronie niskiego ciśnienia nie może być większy niż 0,005 MPa (0,38 cmHg).
8. Lekko otwórz zawór cieczy przy jednostce zewnętrznej za pomocą klucza imbusowego i pozwól, aby czynnik
chłodniczy powoli dostał się do rury przyłączeniowej między jednostkami wewnętrzną i zewnętrzną w celu zrównoważenia ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz rury, aby powietrze nie przedostało się do rury przyłączeniowej
podczas demontażu węża serwisowego. Zwróć uwagę, że otworzyć całkowicie trzpienie zaworów przy jednostce
zewnętrznej po stronie gazowej i cieczowej za pomocą klucza imbusowego można dopiero po odłączeniu zestawu
manometrów.
9. Odłącz wąż serwisowy zestawu manometrów od portu serwisowego jednostki zewnętrznej.
10. Zakręć zaślepki na trzpieniach zaworów odcinających cieczowego i gazowego.
* wilgoć wewnątrz rur nie może przekraczać 200 ppm.
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Następnie gdy sprężarka nie pracuje, należy doładować w razie potrzeby ( wg. tabeli podane w g/m) dodatkową
ilość czynnika chłodniczego R32. Konieczne będzie użycie wagi elektronicznej dla dokładnego pomiaru ilości doładowanego czynnika.
11.2 Odyskiwanie czynnika chłodniczego
Podczas przenoszenia lub usuwania jednostki wewnętrznej / zewnętrznej należy odpompować czynnika chłodniczy
z systemu zgodnie z poniższą procedurą, tak aby czynnik chłodniczy nie został uwolniony do atmosfery.
1. Wyłącz zasilanie (wyłącznik automatyczny).
2. Podłącz zawór niskiego ciśnienia na zestawie manometrów do portu serwisowego doładowania (po stronie niskiego
ciśnienia) w jednostce zewnątrznej.
3. Zamknij całkowicie zawór odcinający cieczowy.
4. Włącz zasilanie (wyłącznik automatyczny). Uruchomienie komunikacji jednostki wewnętrznej z zewnętrzną trwa
około 3 minut po włączeniu zasilania (wyłącznika automatycznego). Rozpocznij odpompowanie od 3 do 4 minut
po włączeniu zasilania (wyłącznikiem).
5. Wykonaj operację odpompowania czynnika chłodniczego. Na stronie ustawiania parametrów uruchamiania, dotykając „Odzysk czynnika” , uzyskasz dostęp do strony funkcji odzysku czynnika chłodniczego.

6. Całkowicie zamknij zawór odcinający po stronie rury gazowej jednostki zewnętrznej, gdy manometr na zestawie
manometrów pokazuje 0,05 do 0 MPa [manometr] (około 0,5 do 0 kgf / cm²) i szybko zatrzymaj klimatyzator. Kiedy
„Odzysk czynnika” jest ustawiony na „On”( wł. ), panel sterowania wróci do strony głównej. W tej chwili żadna operacja dotykowa oprócz „ON/OFF” nie otrzyma żadnej odpowiedzi, a pojawi się okno dialogowe z informacją: „Odzysk czynnika jest włączony!”. Po dotknięciu „ON/OFF” odzyskiwanie czynnika chłodniczego zostanie zakończone.
7. Wyłącz zasilanie (wyłącznik automatyczny), odłącz zestaw manometrów, a następnie odłącz węże zestawu manometrów dla czynnika chłodniczego.
8. Czynnik zostanie zgromadzony w jednostce zewnętrznej.
UWAGA
›
›

Podczas odpompowania czynnika chłodniczego należy zatrzymać sprężarkę przed odłączeniem węży zestawu
manometrów dla czynnika chłodniczego.
Jeśli węże zostaną odłączone podczas pracy sprężarki, a zawór odcinający jest otwarty, ciśnienie pracy w trybie
chłodzenia może wzrosnąć do bardzo wysokiego, jeśli powietrze zostanie wciągnięte, powodując pęknięcie rur,
obrażenia ciała itp.

11.3 Wytyczne związane z demontażem i serwisem urządzenia.
Podczas instalowania lub przenoszenia urządzenia inne substancje oprócz czynnika chłodniczego nie mogą dostać
się do rur czynnika chłodniczego i nie może w nich pozostać powietrze.
Jeśli do rury dostanie się powietrze lub inna substancja, może to prowadzić do nieprawidłowej pracy i uszkodzenia sprężarki. Nie należy doładowywać podczas montażu do urządzenia czynnika chłodniczego innego rodzaju.
W przeciwnym razie może to spowodować nieprawidłowe działanie, usterkę mechaniczną urządzenia, a nawet poważny wypadek związany z niebezpieczeństwem zranienia ludzi.
Jeżeli czynnik chłodniczy ma zostać poddany recyklingowi podczas przenoszenia lub konserwacji, należy użyć zestawu
manometrów dla zmierzenia ciśnienia. Ustaw urządzenie w trybie chłodzenia i całkowicie zamknij zawór po stronie
wysokiego ciśnienia (zawór cieczy).
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Gdy wskazania manometru mieszczą się w zakresie 0 – 0,05 MPa (około 30s – 40s), zamknij całkowicie zawór po
stronie wysokiego ciśnienia (zawór gazowy), wyłącz urządzenie i odłącz zasilanie. Jeśli czas recyklingu czynnika
chłodniczego jest zbyt długi, powietrze może dostać się do układu. W takim przypadku ciśnienie w układzie wzrośnie,
a sprężarka ulegnie uszkodzeniu.
Podczas recyklingu czynnika chłodniczego upewnij się, że zawór cieczy i zawór gazu są całkowicie zamknięte,
a zasilanie jest odcięte przed demontażem rutu połączeniowej. Jeśli rura połączeniowa zostanie zdemontowana, gdy
sprężarka nadal pracuje, powietrze może dostać się do układu. W takim przypadku ciśnienie w układzie nadmiernie
wzrośnie, a sprężarka ulegnie uszkodzeniu.
Podczas instalacji urządzenia upewnij się, że rura połączeniowa jest prawidłowo podłączona przed uruchomieniem
sprężarki. Jeśli sprężarka zostanie uruchomiona przed zakończeniem połączenia i kiedy zawór odcinający zostanie
otwarty, powietrze może dostać się do układu. W takim przypadku ciśnienie w układzie wzrośnie, a sprężarka ulegnie
uszkodzeniu. Jednostka wewnętrzna i jednostka zewnętrzna powinny być prawidłowo połączone wymaganymi rurami
chłodniczymi wg. specyfikacji. Zaciski okablowania powinny być odpowiednio zabezpieczone, bez bezpośredniego
wpływu siły zewnętrznej. Jeśli przewód nie zostanie prawidłowo podłączony lub zacisk okablowania nie zostanie
odpowiednio zabezpieczony, może to spowodować zagrożenie pożarowe.
Uwagi
Podczas odzyskiwania czynnika chłodniczego z systemu, w celu konserwacji lub demontażu, zaleca się, aby wszystkie
czynniki chłodnicze były bezpiecznie odzyskiwane. Odzyskując czynnik chłodniczy do butli, należy stosować tylko
odpowiednie butle do odzyskiwania czynnika chłodniczego. Upewnij się, że dostępna jest odpowiednia liczba butli do
odzyskania całkowitej ilości czynnika chłodniczego z instalacji. Wszystkie stosowane butle, które będą przeznaczone
do otego celu powinny być oznaczone symbolem tego czynnika chłodniczego.
Butle powinny być wyposażone w zawór bezpieczeństwa i pozostałe zawory odcinające w dobrym stanie technicznym.
Puste butle odzysku są opróżniane i, jeśli to możliwe, chłodzone przed odzyskiem.
Sprzęt do odzysku powinien być w dobrym stanie, z zestawem instrukcji dotyczących dostępnego sprzętu i powinien
być odpowiedni do odzysku łatwopalnych czynników chłodniczych. Ponadto w zestawie powinna być dostępna
skalibrowana waga i w dobrym stanie technicznym. Węże do manometrów powinny być w komplecie ze złączkami
rozłączającymi i dobrym stanie technicznym. Przed użyciem stacji odzysku czynnika chłodniczego należy sprawdzić,
czy jest ona w dobrym stanie technicznym, została prawidłowo konserwowana i czy wszystkie powiązane z nią
elementy elektryczne są zaizolowane, aby zapobiec zapłonowi w przypadku uwolnienia czynnika chłodniczego.
W razie wątpliwości skonsultuj się z Producentem sprzętu.
Odzyskany czynnik chłodniczy po demontażu powinien zostać zwrócony dostawcy czynnika chłodniczego we właściwej
butli rektyfikacyjnej, a także powinnien być sporządzony odpowiedni raport o wytworzeniu odpadów.
Nie należy mieszać czynników chłodniczych w stacjach odzysku czynnika, a zwłaszcza nie należy mieszać ich
w butlach. Jeśli sprężarki lub oleje sprężarkowe mają zostać usunięte, należy upewnić się, że zostały one opróżnione
do akceptowalnego poziomu, aby upewnić się, że łatwopalny czynnik chłodniczy nie pozostaje w środku smarnym.
Proces usunięcia czynnika powinien zostać przeprowadzony przed przekazaniem sprężarki do dalszego wykorzystania lub utylizacji. Do przyspieszenia tego procesu należy zastosować tylko ogrzewanie elektryczne karteru sprężarki.
Gdy olej zostanie spuszczony z układu, należy go bezpiecznie odzyskać i przekazać do utylizacji odpowiedniej firmie.
W celu dokonania napraw należy zastosować standardowe procedury. Ważne jest jednak przestrzeganie jak najlepszych praktyk, ponieważ bierze się pod uwagę palność czynnika. Należy przestrzegać poniższe procedury:
› odzyskaj czynnik chłodniczy;
› przedmuchaj instalację gazem obojętnym np. azotem;
› wykonaj próżnię w instalacji;
› przedmuchaj ponownie za pomocą gazu obojętnego;
› otwórz obwód przez cięcie lub lutowanie.
Cały ładunek czynnika chłodniczego należy odzyskać do odpowiednich butli odzysku. System powinien zostać przedmuchany azotem, aby uczynić urządzenie i instalację bezpiecznymi. Ten proces może wymagać kilkakrotnego powtórzenia.
Do tego celu nie należy używać sprężonego powietrza ani tlenu. Przedmuchiwanie wykonuje się kilkuetapowo, po
wstępnym przedmuchaniu, następnie uzyskuje się próżnię w instalacji wypełnionej azotem i wykonuje potem napełnianie

63

INSTRUKCJA INSTALACJI VELA ALLinONE

azotem do osiągnięcia ciśnienia roboczego, następnie odpowietrza do atmosfery i wykonuje ostateczne uzyskanie
próżni. Proces ten powtarza się, dopóki w układzie nie będzie śladów czynnika chłodniczego. Gdy zastosuje się końcowe napełnienie azotem, system powinien być doprowadzony do ciśnienia atmosferycznego, aby umożliwić pracę.
Ta operacja jest absolutnie niezbędna, jeśli mają się odbywać operacje lutowania na instalacji chłodniczej.
Upewnij się, że wylot pompy próżniowej nie znajduje się w pobliżu żadnych źródeł zapłonu i zapewniona jest odpowiednia wentylacja.
11.4 Wykrywanie wycieków łatwopalnych czynników chłodniczych
W żadnym wypadku nie należy wykorzystywać potencjalnych źródeł zapłonu do poszukiwania lub wykrywania wycieków czynnika chłodniczego. Nie należy używać latarki halogenowej (ani żadnego innego wykrywacza
z otwartym płomieniem).
Elektroniczne wykrywacze nieszczelności mogą być stosowane do wykrywania wycieków czynnika chłodniczego, ale
w przypadku łatwopalnych czynników chłodniczych czułość może być niewystarczająca lub może wymagać ponownej
kalibracji. (Sprzęt do wykrywania należy skalibrować w miejscu wolnym od czynnika chłodniczego).
Upewnić się, że wykrywacz nie jest potencjalnym źródłem zapłonu i jest odpowiedni dla używanego czynnika chłodniczego.
Urządzenia do wykrywania wycieków należy ustawić na procent LFL czynnika chłodniczego i należy je skalibrować
do stosowanego czynnika chłodniczego, a odpowiedni procent gazu (maksymalnie 25%) jest potwierdzony.
Płyny do wykrywania wycieków nadają się do stosowania z większością czynników chłodniczych, ale należy unikać
stosowania detergentów zawierających chlor, ponieważ chlor może reagować z czynnikiem chłodniczym i może powodować korozję rur miedzianych.
Jeśli podejrzewa się przeciek, wszystkie otwarte płomienie muszą zostać usunięte / zgaszone.
W przypadku stwierdzenia wycieku czynnika chłodniczego, który wymaga lutowania, cały czynnik chłodniczy powinien zostać odzyskany z układu lub odizolowany (za pomocą zaworów odcinających) w części układu zdała od
wycieku. W przypadku urządzeń zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze, wolny od tlenu azot (OFN) powinien
być przedmuchiwany przez system zarówno przed jak i podczas procesu lutowania.
11.5 Demontaż urządzenia
Przed wykonaniem tej procedury ważne jest, aby technik był w pełni zaznajomiony z urządzeniem i wszystkimi jego
szczegółami. Zaleca się jako dobrą praktykę, aby wszystkie czynniki chłodnicze były bezpiecznie odzyskiwane.
Przed wykonaniem zadania należy pobrać próbkę oleju i czynnika chłodniczego w przypadku konieczności przeprowadzenia analizy przed ponownym użyciem regenerowanego czynnika chłodniczego. Ważne jest, aby zasilanie
elektryczne było zapewnione przed rozpoczęciem zadania:
a) Należy zapoznać się z wyposażeniem i jego działaniem;
b) Zaizolować obwody elektryczne;
c) Przed przystąpieniem do procedury należy upewnić się, że:
		 › dostępne jest mechaniczne urządzenie transportowe, aby w razie potrzeby przetransportować butle
			 z czynnikiem chłodniczym.
		 › wszystkie środki ochrony osobistej są dostępne i są używane prawidłowo.
		 › proces odzyskiwania jest zawsze nadzorowany przez osobę z kwalifikacjami do odzysku czynnika.
		 › sprzęt do odzyskiwania i butle spełniają odpowiednie normy.
d) Za pomocą stacji odzysku czynnika, opróżnij układ chłodniczy, jeśli to możliwe.
e) Odzyskanie wykonaj przez podłączenie do serwisowego zaworu doładowania 1 lub zaworu doładowania 2.
f) Upewnij się, że butla znajduje się na wadze przed rozpoczęciem odzyskiwania.
g) Uruchom stację odzysku czynnika chłodniczego i działaj zgodnie z instrukcjami producenta.
h) Nie przepełniaj butli czynnika chłodniczego, (napełnienie nie więcej niż 80% objętości cieczy czynnika).
i) Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia roboczego butli, nawet chwilowo.
j) Po prawidłowym napełnieniu butlii zakończeniu procesu upewnij się, że butle i sprzęt zostały szybko usunięte
		 z miejsca instalacji i wszystkie zawory odcinające w urządzeniu są zamknięte.
k) Odzyskanego czynnika chłodniczego nie należy doładowywać do innego systemu chłodniczego, chyba że został
		 on wyczyszczony i sprawdzony.
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12. SPECYFIKACJA ZAKUPOWA ARMATURY I RUR
Poniższe podzespoły nie należą do fabrycznego wyposażenia urządzenia, ale muszą zostać zakupione
przed rozpoczęciem montażu.
Ilustracja
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Nazwa

Funkcja

Filtr wodny

Służy do usuwania obcych substancji z wody.

Zawór 2-drogowy

Służy do przełączania przepływu wody między ogrzewaniem
podłogowym a klimakonwektorem.

Zawór 3-drogowy

Służy do przełączania przepływu ciepłej wody w zbiorniku na wodę
i wody cyrkulacyjnej w jednostce głównej.

Zawór obejściowy

Służy do wyrównania ciśnienia wody.

Kolektor/kolektor

Służą do dystrybucji wody do poszczególnych obwodów.

Rury i złączki

Służą do dystrybucji wody i łączenia rur.

Zawór zamykający

Służy do zamykania / otwierania przepływu wody.
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13. KLUCZOWE PODZESPOŁY URZĄDZENIA
Ilustracja

Nazwa

Funkcja

Kompresor

Jest to rdzeń układu chłodniczego, który służy głównie do przekształcania
pary czynnika chłodniczego o niskiej temperaturze i pod niskim ciśnieniem
w parę o wysokiej temperaturze pod wysokim ciśnieniem,
a następnie wdmuchiwania jej do parownika. Tutaj zastosowano sprężarkę
dwustopniową w celu zwiększenia entalpii czynnika chłodniczego, co
może znacznie poprawić wydajność grzewczą urządzenia.

Elektryczny zawór rozprężny

Jest to jeden z czterech głównych komponentów i służy do przekształcania
ciekłego czynnika chłodniczego o wysokim ciśnieniu w niskotemperaturową, niskociśnieniową mieszaninę pary i cieczy oraz do regulacji przepływu czynnika chłodniczego wchodzącego do parownika.

Separator gaz-ciecz

Jest on instalowany po stronie przewodu ssawnego, a jego zadaniem
jest zapobieganie przedostawaniu się ciekłego czynnika chłodniczego
do sprężarki, co w przeciwnym razie mogłoby doprowadzić do zalania
sprężarki ciekłym czynnikiem chłodniczym i w konsekwencji uszkodzenia
sprężarki.

Zawór 4-drogowy

Służy do przełączania kierunku przepływu czynnika chłodniczego podczas przełączania między chłodzeniem a ogrzewaniem. Może być również używany do odszraniania przeciwprądowego.

Płytowy wymiennik ciepła

Jest to płytowy wymiennik ciepła na czynnik chłodniczy, używany do
skraplania wysokotemperaturowego, wysokociśnieniowego gazowego
czynnika chłodniczego lub do odparowywania niskotemperaturowego,
niskociśnieniowego ciekłego czynnika chłodniczego. Ciepło kondensacji
jest usuwane przez wodę obiegową, a ciepło do parowania jest również
dostarczane przez wodę obiegową.

Pompa wodna

Naczynie wzbiorcze

Przełącznik przepływu

Jest to urządzenie napędzane silnikiem służące do cyrkulacji wody.
Służy do utrzymania stabilnego ciśnienia w układzie wodnym. Zbiornik jest
wypełniony pewną ilością azotu, który jest oddzielony od wody poduszką
gazową. Kiedy ciśnienie wody przekracza ciśnienie azotu, poduszka
gazowa rozszerza się i woda przenika do naczynia, aby zmniejszyć
ciśnienie w układzie wodnym. I odwrotnie, gdy ciśnienie w systemie
wodnym spada, azot w zbiorniku wypycha wodę do systemu wodnego.
Zapobiega zamarzaniu wymiennika ciepła z powodu zmniejszonego
przepływu wody. Gdy przepływ spada do wartości granicznej, gdy
przełącznik przepływu jest aktywowany, przełącznik otwiera się,
urządzenie zgłasza błąd i wyłącza się.

Podgrzewacz

Używany w trybie ogrzewania i ogrzewania wody, ale NIE UŻYWANY
w trybie chłodzenia. Z jednej strony może zwiększyć dochłodzenie
przed zaworem rozprężnym, a z drugiej strony może podgrzać czynnik
chłodniczy w obiegu grzewczym.

Zawór bezpieczeństwa

Zapobiega nietypowemu wzrostowi ciśnienia wody obiegowej.
Jeśli ciśnienie jest większe niż ustawiona wartość (0,3 MPa), ten zawór
otwiera się, aby uwolnić ciśnienie wody.

Zawór odpowietrzający

Służy do usuwania powietrza uwięzionego w układzie wodnym
w celu zapewnienia normalnej pracy układu. Jest zwykle instalowany
w najwyższym punkcie systemu.
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14. KONFIGURACJA I ROZRUCH URZĄDZENIA
UWAGA:
Wykonanie procedury konfiguracji i rozruchu urządzenia powinno być wykonane wyłącznie przez autoryzowanego
instalatora pomp ciepła Ricom Heat. Jest ona niezbędna do prawidłowego oraz bezawaryjnego działania układu
i powinna zostać wykonana po instalacji urządzenia.
UWAGA:
Nie zaleca się wykonywania procedury przez osoby nieuprawnione
14.1 Schemat procedury rozruchu

14.2 Sprawdzenie poprawności instalacji
Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie kontroli poprawności wykonania instalacji i montażu urządzenia zgodnie
z poniższą listą.
Nr.

Potwierdzenie instalacji

1

Treść wniosku dotyczącego instalacji tego urządzenia odpowiada rzeczywistości. Jeśli nie, uruchomienie zostanie odrzucone.

2

Istnieje pisemny zapis zawierający listę dodatkowych lub zmienionych pozycji z powodu niewłaściwych warunków instalacji.

3

Czy wniosek dotyczący instalacji urządzenia oraz protokół uruchomienia i rozwiązywania problemów są wypełnione

Nr.

Wstępna inspekcja

1

Czy wygląd urządzenia i wewnętrznej instalacji rurowej jest prawidłowy podczas transportu, przemieszczania lub montażu?

2

Sprawdź jakość, ilość itp. dostarczonych akcesoriów.

3

Sprawdź, czy dostępna jest dokumentacja i rysunki dotyczące połączeń elektrycznych, sterowania, orurowania itp.

4

Sprawdź, czymontaż urządzenia jest wystarczająco stabilny i czy jest wystarczająco dużo miejsca do obsługi i napraw.

5

Sprawdź wszystkie jednostki pod kątem ciśnienia czynnika chłodniczego i szczelności instalacji rurowej.

6

Czy montaż zbiornika na wodę jest stabilny i czy jest on dobrze zamocowany po napełnieniu wodą?
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7

Czy izolacja termiczna zbiornika na wodę, rur wylotowych/wlotowych i rury uzupełniającej jest prawidłowa?

8

Czy wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, wskaźnik temperatury wody, jednostka sterująca, manometr, zawór
bezpieczeństwa, automatyczny zawór spustowy itp. są prawidłowo zainstalowane i czy działają prawidłowo?

9

Czy zasilacz jest zgodny z danymi na tabliczce znamionowej? Czy przewód zasilający spełnia warunki instalacji?

10

Czy kable zasilające i sterujące są prawidłowo podłączone, zgodnie ze schematem elektrycznym? Czy urządzenie jest
prawidłowo uziemione? Czy wszystkie kable w zaciskach i złączach są dobrze podłączone?

11

Czy rury łączące, pompa wody, manometr, termometr, zawór itp. są prawidłowo zamontowane?

12

Czy każdy zawór w systemie jest otwarty lub zamknięty zgodnie z wymaganiami operacyjnymi?

13

Potwierdź, że klienci i personel kontrolny są obecni na miejscu zgodnie z częścią A.

14

Czy tabela kontrolna instalacji jest należycie wypełniona i podpisana przez dostawcę instalacji?

15
16
17
18
19
20
Uwagi:

14.3 Wprowadzenie ustawień ogólnych
Aby wprowadzić ustawienia ogólne włącz zasilanie urządzenia. Ustawienia wprowadzane są za pomocą sterownika
na panelu jednostki wewnętrznej.
14.3.1 Ustawienia ogólne
Na stronie menu, dotykając opcji „Ogólne”, panel sterowania przejdzie do strony ustawień, jak pokazano na poniższym rysunku, gdzie można ustawić jednostkę „Jednostka temperatury”, „Pamięć wł./wył.”, „Brzęczyk” (Sygnał
dźwiękowy), „Podświetlenie”, „Godzina i data” oraz „Język”.

›

Nr

pozycja

Zakres

Domyśle

Uwagi

1

Jednostka temperatury

°C / °F

°C

Wybór jednostki temperatury

2

Pamięć wł./wył.

On / Off

On

Wł. /wył. pamięci ustawień

3

Beeper

On/Off

On

Sygnał dźwiękowy
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Nr

pozycja

Zakres

Domyśle

Uwagi

"Podświetlony/
oszcz.energ"

Oszczędzanie
energii

2 możliwości: „Podświetlony” – panel sterowania
zawsze jest podświetlony.
„Oszcz. energ” – gdy w ciągu 5 minut nie
zostanie wykonane żadne dotknięcie panela
to zostanie on automatycznie wyłączony, ale
włączy się ponownie po dotknięciu.

4

Podświetlenie

5

Godzina i data

Wprowadź

/

Ustawienie czasu i daty

6

Język

Polski/T urecki/Węgierski/
Litewski/Włoski/Angielski/
Hiszpański/Holenderski/
Francuski/Niemiecki/
Bułgarski

Angielski

Wybór języka dla panelu
sterowania

7

WiFi

On/Off

On

/

14.3.2 Ustawienie zegara
1. Na stronie ustawień „OGÓLNE” dotknięcie przycisku „Godzina i data” spowoduje przejście do strony ustawień,
jak pokazano na poniższym rysunku.

2. Przewijając w górę i w dół może zmieniać wartość daty i godziny. Następnie, dotykając ikony „Zapisz”, to ustawienie
zostanie zapisane i bezpośrednio wyświetlone ; po dotknięciu ikony „Wstecz” to ustawienie zostanie anulowane,
a panel sterowania przejdzie bezpośrednio do strony ustawień „OGÓLNE”.

1.

Jednostka temperatury

°C (domyślnie)

2.

Pamięć wł./wył.

On (domyślnie)

3.

Brzęczyk

On (domyślnie)

4.

Podświetlenie

Oszczędzanie energii (domyślnie)

5.

Godzina i data

Ustawić rzeczywistą godzinę i datę

6.

Język

Polski

7.

WiFi

On (domyślnie)
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14.3.3 Ustawianie parametrów dla uruchomienia
Po dotknięciu przycisku „Przekazanie” na stronie menu uzyskamy dostęp do strony funkcji uruchomienia, gdzie
lewa strona służy do ustawiania funkcji, a prawa strona służy do ustawiania parametrów funkcji, jak pokazano na
poniższym rysunku.

›

Uwagi
›

Na stronie ustawień parametrów uruchamiania, gdy zmienia się stan dowolnej funkcji, system automatycznie zapisze
tę zmianę i ta zmiana pozostanie zapamiętana i po awarii zasilania zostanie przywrócona.
Nie należy modyfikować żadnych parametrów uruchomienia oprócz zatwierdzonych przez autoryzowanych serwisantów, ponieważ spowodowałoby to niekorzystne skutki dla urządzenia.

›

Nr

pozycja

Zakres

Domyśle

Uwagi

1

Stan sterownika

TWW / TP
Temp. wody na wylocie /
Temp. w pomieszczeniu

TWW

Gdyczujnik zdalny temp. pomieszczenia jest ustawiony na
"Z", można go ustawić na "TP".

2

Zawór 2-drogowy
chłodzenie

Chłodzenie: zawór
2-drogowy, "On" (włącz)
/ "Off" (wyłącz)

"Off" (wyłącz)

Będzie określał status zaworu 2-drogowego w trybach
pracy "Chłodzenie" oraz "Chłodzenie + Gorącawoda".

3

Zawór 2-drogowy
ogrzewanie

Ogrzewanie: zawór
2-drogowy, "On" (włącz)
/ "Off" (wyłącz)

"On" (włącz)

Będzie określał status zaworu 2-drogowego w trybach
pracy "Ogrzewanie" oraz "Ogrzewanie + Gorąca woda".
1. Gdy zbiornik na wodę jest niedostępny, to ustawienie
pozostanie zablo kowane.
2. Po ustawieniu na "Z", obieg solarny będzie działał
samodzielnie.
3. Po ustawieniu na "Bez", ciepła woda z obiegu solarnego
będzie niedostępna.

4

Ustawienia solarne

"Z" / "Bez"

"Bez"

5

Zbiornik wody

"Z" / "Bez"

"Bez"

6

Termostat

"Bez" / "Powietrze" /
"Powietrze + gorąca woda"

"Bez"

1. To ustawie nie nie może być zmieniane bezpośrednio pomiędzy "Powietrze" oraz "Powietrze + gorąca woda ", ale przez
opcję "Bez".
2. Za każdym razem, gdy "Powietrze" lub "Powietrze +
gorąca woda" zostanie przełączona na "Bez", urządze
nie przejdzie w stan wyłączenia . W tym czasie układ sterowania będzie nie przerwanie wysyłał polecenie "Off"
(wył.) przez kolejne 40 sek. (trwa dłużej niż błąd komunikacji, a polecenie "On" (wł.) można będzie wykonać
dopiero po u pływie 40 sekund.
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Nr

pozycja

Zakres

Domyśle

7

Inne źródło

"Z" / "Bez"

"Bez"

8

Opcjionalne grzałki
elektryczne

Off / 1 / 2

"Off" (wyłącz)

9

Czujnik zdalny

"Z" / "Bez"

"Bez"

10

Usuwanie
powietrza

"On" (włącz) / "Off"
(wyłącz)

"Off" (wyłącz)

11

Wygrzewanie
posadzki

"On" (włącz) / "Off"
(wyłącz)

"Off" (wyłącz)

12

Ręczn e
odmrażanie

"On" (włącz) / "Off"
(wyłącz)

"Off" (wyłącz)

13

Tryb wymuszony

Wył. / Wymuszone
chłodzenie /
Wymuszone
ogrzewanie

"Off" (wyłącz)

14

Grzałka
zbiornika

Logika 1 / Logika 2

Logika 1

15

Sterowanie bramką
(karta hotelowa)

"On" (włącz) / "Off"
(wyłącz)

"Off" (wyłącz)

16

Limit (prądu i mocy)

"Off" (wył.)/ Limit
prądu / Limit mocy

"Off" (wyłącz)

17

Adres

[1-125] [127-253]

1

18

Odzysk czynnika

"On" (włącz) / "Off"
(wyłącz)

"Off" (wyłącz)

19

Pamięć bramki
(karta hotelowa)

"On" (włącz) / "Off"
(wyłącz)

"Off" (wyłącz)

Uwagi

Gdy jest ustawiony "Bez" oraz "Stan sterownika" będzie
domyślnie ustawiony na "TWW" (Temp. wody na wylocie).

To ustawienie jest dozwolone, gdy zbiornik na wodę jest
dostępny, a urządzenie jest w stanie wyłączonym OFF.

Zakres wynosi od 0 do 50A, a domyślnie jest to 16A. Limit
mocy: wynosi od 0 do 10 kW, a domyślnie 3 kW.

14.3.4 Stan sterownika
›

Na stronie ustawień parametrów uruchamiania, dotykając „Stan sterownika”, można ustawić odczyt temperatury
na „TWW” (Temp. wody na wylocie)/ „TP” (Temp. w pomieszczeniu)

Uwagi
›
›
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Gdy czujnik zdalny odczytu temperatury jest ustawiony na „Z” , to ustawienie można ustawić na „TWW” lub „TP”.
Gdy czujnik zdalny jest ustawiony na „Bez”, to ustawienie można ustawić tylko na „TWW”.
To ustawienie może zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.
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14.3.5 Ustawienia zaworu 2-drogowego
›

Na stronie ustawień parametrów uruchomienia, dotykając „Zawór 2d chłodzenie” lub „Zawór 2d ogrzewanie”,
na panelu sterowania uzyskamy dostęp do odpowiedniej strony ustawień.

Uwagi
›
›

W trybie „Chłodzenie” lub „Chłodzenie + Gorąca woda”, ustawienie „Zawór 2d chłodzenie” decyduje o stanie
zaworu 2-drogowego; w trybie „Ogrzewanie” lub „Ogrzewanie + Gorąca woda”, ustawienie „Zawór 2d ogrzewanie” decyduje o stanie zaworu 2-drogowego.
To ustawienie może zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.

14.3.6 Ustawienia solarne
1. Na stronie ustawień parametrów uruchamiania, dotykając opcji „Ust. solarne”, panel sterowania uzyska dostęp do
strony podmenu.
2. Na stronie podmenu „Ust. solarne” można ustawić na „Z” lub na „Bez”.
3. Na stronie podmenu „Grzałka solarna” można ustawić na „On” (wł.) lub „Off” (wył.).

Widok: „Ustaienia solarne”
Uwagi
›
›
›

Tego ustawienia można dokonać bez względu na to, czy urządzenie jest włączone, czy wyłączone.
To ustawienie jest dozwolone tylko wtedy, gdy dostępny jest zbiornik na wodę. Gdy zbiornik na wodę jest niedostępny, to ustawienie pozostanie zablokowane.
To ustawienie może zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.

14.3.7 Ustawienia zbiornika wody
›

Na stronie ustawień parametrów uruchomienia, dotykając „Zbiornik wody”, panel sterowania uzyska dostęp doodpowiedniej strony ustawień, gdzie „Zbiornik wody” można ustawić na „Z” lub na „Bez”.

Uwagi
›
›

To ustawienie może zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.
To ustawienie stanie się ważne tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
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14.3.8 Ustawienia termostatu
1. Na stronie ustawień parametrów uruchamiania, dotykając „Termostat”, panel sterowania uzyska dostęp do odpowiedniej strony ustawień.
2. Na stronie ustawień „Termostat” można ustawić na „Powietrze”, „Bez” lub „Powietrze + gorąca woda”. Gdy jest
ustawiony na „Powietrze” lub „Powietrze + gorąca woda”, urządzenie będzie działać w oparciu 0 tryb ustawiony
przez termostat, gdy jest ustawione na „Bez”, urządzenie będzie działać w oparciu o tryb ustawiony przez panel
sterowania.
Uwagi
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Gdy dla opcji „Zbiornik wody” wybrano ustawienie „Bez”, tryb „Powietrze + gorąca woda” jest niedostępny.
Po aktywowaniu trybu „Floor debug” (Debugowania ogrzewania podłogowego) i „Tryb awaryjny” funkcja termostatu będzie nieaktywna.
Gdy termostat jest ustawiony na „Powietrze” lub „Powietrze + gorąca woda”, funkcja timera zostanie wyłączona
a urządzenie będzie działać w oparciu o tryb ustawiony przez termostat. W tym czasie ustawienia trybu pracy
i „On/Off” (włącz. / wył.) będą nieaktywne.
Gdy termostat jest ustawiony na „Powietrze”, urządzenie będzie działać w oparciu o ustawienie termostatu.
Gdy termostat jest ustawiony na „Powietrze + gorąca woda”, gdy termostat jest wyłączony, urządzenie może nadal
pracować w trybie „Gorąca woda”. W takim przypadku ikonka ON/OFF na stronie głównej nie wskazuje stanu
pracy urządzenia. Parametry pracy będą dostępne na stronach przeglądania parametrów.
Gdy termostat jest ustawiony na „Powietrze + gorąca woda”, priorytet pracy można ustawić za pomocą panelu
sterowania (więcej informacji w punktach 2.2.3 i 2.2.4.)
Status termostatu można zmienić tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
Po aktywacji nie można jednocześnie włączyć „Zegar tygodniowy”, „Zegar programator”, „Zegar temp.”, 1 „Tryb
zdefiniowanych ustawień”.
To ustawienie może zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.

14.3.9 Ustawienia dla innego źródła ciepła
1. Na stronie ustawień parametrów uruchomienia, dotykając „Inne źródło” (ciepła), panel sterowania uzyska dostęp
do odpowiedniej strony ustawień.
2. Na stronie ustawień „Inne źródło”, dla „Inne źródło” można ustawić opcje na „Z” lub „Bez”, także „T-inny przeł.
Wł.” (Temperaturę załączenia) można ustawić ma żądaną wartość. Gdy „Inne źródło” jest ustawione na „Z”, można
ustawić go na tryb pracy rezerwowego innego źródła ciepła.

Uwagi
›
›
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To ustawienie może zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.
Istnieją trzy logiki działania.
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Logika 1
1. Wartość zadana dla innego źródła ciepła powinna być równa wartości „TWW – ogrzew” (Temperatura wody na
wylocie dla ogrzewania) w trybie „Ogrzewanie” i „Ogrzewanie + Gorąca woda”, Wartość zadana powinna być
mniejsza pomiędzy „T-zbiornik wody” +5 °C a 60 °C w trybie „Gorąca woda”.
2. Pompa wodna dla innego źródła ciepła musi być zawsze aktywna w trybie „Ogrzewanie”.
3. W trybie „Ogrzewanie” zawór 2-drogowy będzie sterowany w zależności od ustawień na panelu sterowania.
Podczas trybu ogrzewania pompa wodna zespołu pompy ciepła zostanie zatrzymana; jednak w stanie gotowości
pompa wody uruchomi się, ale pompa wodna innego źródła ciepła zatrzyma się.
W trybie „Gorąca woda”, zawór 3-drogowy przełączy się na zbiornik wody, pompa wody zespołu pompy ciepła
zawsze się zatrzyma, ale uruchomi się pompa wodna innego źródła ciepła.
W trybie „Ogrzewanie+ Gorąca woda” ,pomocnicze źródło ciepła działa tylko na potrzeby ogrzewania pomieszczeń, a grzałka elektryczna zbiornika wody działa na potrzeby ogrzewania wody. W takim przypadku zawór
2-drogowy jest sterowany na podstawie ustawienia na panelu sterowania, a zawór 3-drogowy zawsze przełączy
się na tryb ogrzewania pomieszczeń. Podczas trybu ogrzewania pompa wodna zespołu pompy ciepła zostanie
zatrzymana; jednak w stanie gotowości uruchomi się pompa wodna zespołu pompy ciepła.
Logika 2
1. Wartość zadana dla pomocniczego źródła ciepła powinna być równa wartości „TWW – ogrzew” i obie wartości
są równe lub niższe 60°C w trybie „Ogrzewanie” lub „Ogrzewanie + Gorąca woda”, Wartość zadana powinna
być mniejsza między temperaturą „T-zbiornik wody” + 5 °C i 60 °C w trybie „Gorąca woda”.
2. Pompa wodna dla pomocniczego źródła ciepła musi być zawsze aktywna w trybie „Ogrzewanie” .
3. W trybie „Ogrzewanie” zawór 2-drogowy będzie sterowany w zależności od ustawień panelu sterowania. Podczas
trybu ogrzewania pompa wodna zespołu pompy ciepła zostanie zatrzymana; jednak w stanie gotowości pompa
wodna uruchomi się, ale dla innego źródła ciepła zatrzyma się.
W trybie „Gorąca woda” zawór 3-drogowy przełączy się na zbiornik wody, pompa wodna pompy ciepła zawsze
się zatrzyma, ale uruchomi się dla innego źródła ciepła.
W trybie „Ogrzewanie + Gorąca woda” (priorytet ma „Ogrzewanie”) inne źródło ciepła działa tylko do ogrzewania pomieszczeń, a elektryczna grzałka zasobnika wody działa do ogrzewania wody. W takim przypadku zawór
2-drogowy jest sterowany na podstawie ustawienia na panelu sterowania, a zawór 3-drogowy zawsze się zatrzyma.
Podczas trybu ogrzewania pompa wodna zespołu pompy ciepła zostanie zatrzymana; jednak w stanie gotowości
pompa wodna uruchomi się.
W trybie „Ogrzewanie + Gorąca woda” (priorytet ma „Gorąca woda” ) inne źródło ciepła będzie działać na
potrzeby ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody. Inne źródło ciepła będzie działać najpierw na potrzeby
podgrzewania wody, a po osiągnięciu „T-zbiornik wody”, inne źródło ciepła będzie działać na potrzeby ogrzewania pomieszczeń.
Logika 3
Pompa ciepła wyśle sygnał tylko do innego źródła ciepła, ale cała logika sterowania musi być „niezależna”.
14.3.10 Opcjonalne grzałki elektryczne
1. Na stronie ustawień parametrów funkcji uruchomienia, dotykając „Opcjonalna grzałka el.”, panel sterowania uzyska
dostęp do odpowiedniej strony ustawień.
2. Na stronie ustawień „Opcjonalna grzałka el.” można ustawić wartość na „1”, „2” lub „Off” (wył.).
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Uwagi
›
›
›
›
›

To ustawienie może zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.
W tym samym czasie można włączyć inne źródło (ciepła) lub opcjonalne grzałki elektryczne.
Istnieją dwie logiki działania dla opcjonalnej grzałki elektrycznej.
Logika 1: można jednocześnie uruchomić pompę ciepła lub opcjonalną grzałkę elektryczną.
Logika 2: zarówno pompa ciepła, jak i opcjonalne grzałki elektryczne mogą być uruchomione jednocześnie po
4 minutach pracy sprężarki, i Toptionai water Temp jest równa lub niższa niż temperatura WOT -heat –∆t2.

14.3.11 Czujnik zdalny
›

Na stronie ustawień parametrów uruchamiania, dotykając „Czujnik zdalny” (temperatury w pomieszczeniu), panel
sterowania uzyska dostęp do odpowiedniej strony ustawień, gdzie można ustawić „Z” lub na „Bez”.

Uwagi
›
›

To ustawienie może zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.
Tylko wtedy, gdy „Czujnik zdalny” jest ustawiony na „Z”, „Stan sterownika” można ustawić na „TP” (temperatura
w pomieszczeniu).

14.3.12 Usuwanie powietrza z instalacji
›

Na stronie ustawień parametrów uruchamiania, dotykając „Usuwanie powietrza” , panel sterowania uzyska dostęp
do odpowiedniej strony ustawień, gdzie można ustawić na „On” ( wł.) lub „Off” (wył.).

Uwagi
›
›

To ustawienie może zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.
Tego ustawienia można dokonać tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. A gdy jest ustawione na „On” (wł.),
nie będzie można włączyć urządzenia.

14.3.13 Wygrzewanie posadzki dla ogrzewania podłogowego
1. Na stronie ustawień parametrów uruchamiania, dotykając opcji „Wygrzewanie posadzki” panel sterowania uzyska
dostęp do odpowiedniej strony ustawień.
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2. Na stronie ustawień można ustawić „Wygrzewanie posadzki”, „Segmenty” (Pętle), „Temperatura okresu 1”, „Czas
segmentu (pętli)” i „∆T segmentu (pętli)”
Nr

Pełna nazwa

Nazwa wyświetlana

Zakres

Domyślnie

Dokładność

1

Przeł. debugowania ogrzew. podłog.

Wygrzewanie posadzki

On/OFF

Off

/

2

Ilość pętli

Segmenty

1–10

1

1

3

Temperatura pierwszej pętli

Temperatura okresu 1

25–35 °C

25 °C

1 °C

4

Czas debugowania segmentu (pętli)

Czas segmentu (pętli)

12–72 godzin

0

12 godzin

5

Różnica temperatur dla pętli

∆T segmentu (pętli)

2–10 °C

5 °C

1 °C

3. Po zakończeniu tego ustawienia, naciskając „Start”, ustawienie zostanie zapisane i zacznie działać, a po naciśnięciu
„Stop” działanie funkcji się zatrzyma.
Uwagi
›
›
›
›
›
›
›
›

Tę funkcję można włączyć tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Kiedy będziemy kontynuować, gdy jednostka
będzie utrzymywała stan „On”, pojawi się okno z komunikatem „Najpierw wyłącz system!”.
Po aktywowaniu tej funkcji działanie „On/Off” zostanie dezaktywowane. Naciśnięcie przycisku „On/Off” (wł./
wył.) spowoduje pojawienie się okna z komunikatem „Proszę wyłączyć wygrzewanie posadzki!”.
Po aktywowaniu funkcji „Wygrzewanie posadzki”; „Zegar tygodniowy”, „Tryb zdefiniowanych ustawień”, „Zegar
programator” i „Zegar temp.” będą dezaktywowane.
„Tryb awaryjny”, „Dezynfekcja”, „Tryb wakacji”, „Ręczne odmrażanie”, „Tryb wymuszony” oraz „Odzysk czynnika” nie mogą być aktywowane jednocześnie z „Wygrzewanie posadzki”. Jeśli to zrobisz, wyświetli się okno z
komunikatem „Proszę wyłączyć wygrzewanie posadzki!”.
W przypadku awarii zasilania „Wygrzewanie posadzki” powróci do ustawienia „Off”, a środowisko wykonawcze
zostanie wyzerowane.
Po aktywowaniu „Wygrzewanie posadzki” można wyświetlić „Temperatura wygrzewania” i „Czas trwania wygrzewania” .
Gdy „Wygrzewanie posadzki” zostało aktywowane i działa normalnie; odpowiednia ikona zostanie wyświetlona
w górnej części strony menu.
Przed aktywacją „Wygrzewanie posadzki” upewnij się, że czas trwania wygrzewania każdej pętli nie jest równy
zero. Jeśli tak, pojawi się okno „Nieprawidłowy czas segmentu!” W takim przypadku „Wygrzewanie posadzki”
może być aktywowane tylko po zmianie czasu dla wygrzewania segmentu (pętli).

14.3.14 Ręczne odmrażanie
›

Na stronie ustawień parametrów uruchamiania, dotykając „Ręczne odmrażanie” , panel sterowania uzyska dostęp
do odpowiedniej strony ustawień.

Uwagi
›
›
›

Te ustawienia funkcji nie będą zapamiętane po awarii zasilania.
To ustawienie można ustawić tylko po wyłączeniu urządzenia. Gdy ta funkcja została aktywowana, praca w trybie
ON jest niedozwolona.
Odmrażanie zostanie przerwane, gdy temperatura odmrażania wzrośnie do 20 °C lub czas trwania odmrażania
wyniesie 10 minut.
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14.3.15 Tryb pracy wymuszonej
1. Na stronie ustawień parametrów uruchomienia, dotykając „Tryb wymuszony”, panel sterowania uzyska dostęp do
odpowiedniej strony ustawień.
2. Na stronie ustawień trybu pracy „Tryb wymuszony” można ustawić na „Wymuszone-chłodzenie”, „Wymuszone- ogrzewanie” i „Off” (wył.). Gdy jest ustawiony na „Wymuszone-chłodzenie” lub „Wymuszone-ogrzewanie”,
panel sterowania wróci bezpośrednio do strony głównej i zareaguje na każdą dotykową operację oprócz operacji
ON/OFF (wł. / wył.), z wyskakującym okienkiem oraz informacją, że „Tryb wymuszony jest włączony!”. W takim
przypadku dotknięcie przycisku ON/OFF spowoduje wyjście z trybu pracy wymuszonej.
Uwagi
›
›

Ta funkcja jest dozwolona tylko wtedy, gdy urządzenie właśnie się zrestartowało i nie zostało jeszcze włączone.
W przypadku urządzenia, które raz zostało uruchomione, ta funkcja będzie niedostępna, ostrzegając o „Błąd
działania!”.
Te ustawienia funkcji nie będą zapamiętane po awarii zasilania.

14.3.16 Sterowanie bramką (karta hotelowa)
›

Na stronie ustawień parametrów uruchamiania, dotykając „Ster. Bramką”, panel sterowania uzyska dostęp do
odpowiedniej strony ustawień.

Uwagi
›

›

Gdy „Ster. Bramką” został aktywowany; panel wyświetlacza wykryje stan karty. Po włożeniu karty hotelowej
urządzenie będzie działać normalnie. Po wyciągnięciu karty kontroler natychmiast wyłączy urządzenie i wróci do
strony głównej.
W takim przypadku wszystkie operacje dotykowe stają się nieskuteczne i pojawia się okno dialogowe z monitem.
Urządzenie wznowi normalne działanie, gdy karta zostanie ponownie włożona, a stan ON/OFF panelu sterowania
zostanie przywrócony do stanu sprzed wyjęcia karty.
Te ustawienia funkcji mogą zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.

14.3.17 Limit (prądu i mocy)
1. Na stronie ustawień parametrów uruchomienia, dotykając opcji „Limit prądowy”, można ustawić wartość „On” (wł.)
lub „Off” (wył.).
2. Po ustawieniu na „Off” (wył.) nie można ustawić jednocześnie ograniczenia prądu, jak i ograniczenia mocy. Może
być ustawiony na „Limit prądowy” lub „Limit mocy”, można je ustawić.
3. Następnie to ustawienie zostanie zapisane, dotykając ikony „Zapisz” , w prawym górnym rogu.

Uwagi
›
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14.3.18 Adresowanie
›

Na stronie ustawień parametrów uruchomienia, dotykając „Adres”, można ustawić adresowanie.

Uwagi
›
›
›
›

Służy do ustawiania adresu panelu sterowania, który ma być zintegrowany ze scentralizowanym systemem sterowania.
Te ustawienia funkcji mogą zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.
Zakres ustawień wynosi 1–125 i 127–253.
Domyślny adres to 1 podczas pierwszego uruchomienia.

14.3.19 Odzysk czynnika chłodniczego
›
›

Na stronie ustawień parametrów uruchamiania, dotykając „Odzysk Czynnika”, uzyskamy dostęp do strony ustawień
funkcji odzyskiwania czynnika chłodniczego.
Kiedy „Odzysk Czynnika” jest ustawione na „On” (wł.), panel sterowania wróci do wyświetlania strony głównej.
W tym momencie żadne dotknięcie na panelu oprócz ON/OFF (wł. / wył.) nie otrzyma odpowiedzi, a pojawi się
okno dialogowe z komunikatem „Odzysk czynnika jest włączony!”. Dotknięcie ON/OFF spowoduje, że odzyskiwanie czynnika chłodniczego zostanie zakończone.

Uwagi
›

›

Ta funkcja jest dozwolona tylko wtedy, gdy urządzenie właśnie się zrestartowało i nie zaczęło jeszcze pracować
w trybie pracy.
W przypadku jednostki, która została już uruchomiona w trybie pracy, ta funkcja jest niedostępna, ostrzegając
informacją na panelu sterowania „Błąd działania!”.
Te ustawienia funkcji nie będą zapamiętane po awarii zasilania.

14.3.20 Logika sterowania grzałki elektrycznej zbiornika wody
Na stronie ustawień parametrów uruchomienia, dotykając „Grzałka zbiornika”, uzyskamy dostęp do strony ustawień
logiki sterowania grzałki elektrycznej zbiornika wody.
Uwagi
„Ustawienie jest niedostępne” zostanie wyświetlone, gdy zbiornik na wodę będzie niedostępny.
To ustawienie można wprowadzić tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
Te ustawienia funkcji mogą zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.
Logika 1: NIGDY nie zezwalaj na jednoczesną pracę sprężarki i grzałki elektrycznej zbiornika wody lub opcjonalnej
grzałki elektrycznej.
› Logika 2: W trybie „Ogrzewanie/Chłodzenie + Gorąca woda” priorytet ma „Gorąca woda”. Tset > T-PC max
+ ∆Tgorąca Woda +2, gdy temperatura zbiornika wody osiągnie T-PC max, zbiornik wody EH będzie włączony
i jednocześnie zacznie wytwarzać gorącą wodę, w tym samym czasie, sprężarka przejdzie w tryb ogrzewania /
chłodzenia, zbiornik wody EH i sprężarka będą włączone jednocześnie.

›
›
›
›
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14.3.21 Pamięć sterowania bramką (karta hotelowa)
Na stronie ustawień parametrów uruchomienia, dotykając „Pamięć sterowania bramką” , uzyskasz dostęp do strony ustawień.
Uwagi
Po włączeniu „Ster. bramką” stan zostanie zapamiętany po awarii zasilania.
Po wyłączeniu „Ster. bramką” stan nie zostanie zapamiętany po awarii zasilania.

›
›

Parametr

Opis

Zalecane ustawienia

1

Stan sterownika

Funkcja ta odpowiada za ustawienie parametru
głównego do którego dążyć ma urządzenie
podczas pracy

Ustawić w zależności od wymagań klienta.
Zalecane ustawienie to TWW (fabryczne) czyli
temp. wody na wylocie z wymiennika

2

Zawór 2-drogowy
chłodzenie

Funkcja ta odpowiada za aktywację opcjonalnego
zaworu 2-drogowego dla trybu chłodzenia

Ustawić na „On” jeśli zawór 2-drogowy został
zainstalowany.

3

Zawór 2-drogowy
ogrzewanie

Funkcja ta odpowiada za aktywację opcjonalnego
zaworu 2-drogowego dla trybu ogrzewania

tawić na „On” jeśli zawór 2-drogowy został
zainstalowany, (fabrycznie)

4

Ustawienia solarne

Funkcja ta odpowiada za aktywację opcjonalnego
zestawu kolektorów słonecznych zasilających
zbiornik ciepłej wody użytkowej

Ustawić na „Z” jeśli zestaw solarny zainstalowany
do zbiornika wody.

5

Zbiornik wody

Funkcja ta odpowiada za aktywację opcjonalnego
zbiornika ciepłej wody użytkowej

Ustawić na „Z” jeśli zbiornik wody został
zainstalowany.

6

Termostat

Funkcja ta odpowiada za aktywację opcjonalnego
termostatu

Ustawić na „Air” jeśli termostat został
zainstalowany w pomieszczeniu.

7

Inne źródło

Funkcja ta odpowiada za aktywację opcjonalnego
szczytowego źródła ciepła

Ustawić na „Z” jeśli dodatkowe źródło ciepła
zostało zainstalowane.

8

Opcjonalne grzałki
elektryczne

Funkcja ta odpowiada za ręczną aktywację
alternatywnych grzałek

Ustawić na „Off” (fabrycznie)

9

Czujnik zdalny

Funkcja ta odpowiada za aktywację pokojowego
czujnika temperatury

Ustawić na „Z” jeśli czujnik został zainstalowany.

10

Usuwanie
powietrza

Funkcja ta odpowiada za ręczną aktywację
odpowietrzania instalacji wodnej

Uruchomić przed rozruchem.

11

Wygrzewanie
posadzki

Funkcja ta odpowiada za ręczną aktywację
wygrzewania posadzki

Uruchomić przed rozruchem.

12

Ręczne
odmrażanie

Funkcja ta odpowiada za ręczną aktywację
odszraniania

Uruchomić tylko w przypadku konieczności
podczas serwisu lub awarii.

13

Tryb wymuszony

Funkcja ta odpowiada za ręczną aktywację trybu
wymuszonej pracy

Uruchomić tylko w przypadku konieczności
podczas serwisu lub awarii.

14

Grzałka zbiornika

Funkcja ta odpowiada za aktywację opcjonalnej
grzałki zbiornika na ciepłą wodę użytkową

Zalecane ustawienie: Logika 1 (fabrycznie)

15

Sterowanie bramką
(karta hotelowa)

Funkcja ta odpowiada za aktywację opcjonalnego
modułu styku ON/OFF (pozwolenia lub blokady
pracy)

Ustawić na „On” jeśli moduł został zainstalowany.

16

Limit (prądu i mocy)

Funkcja ta odpowiada za ograniczenie zużycia
prądu i/lub mocy elektrycznej przez urządzenie.

Zalecane ustawienie: „Off” (fabrycznie)

17

Adres 1

Funkcja ta odpowiada za adres urządzenia

Zalecane ustawienie: „1” (fabrycznie)

18

Odzysk czynnika

Funkcja ta odpowiada za ręczną aktywację trybu
odzysku czynnika

Uruchomić tylko w przypadku konieczności
podczas serwisu lub awarii.

19

Pamięć bramki
(karta hotelowa)

Funkcja ta odpowiada za aktywację pamięci statusu
opcjonalnego modułu styku ON/OFF (pozwolenia
lub blokady pracy) po zaniku i powrocie zasilania

Ustawić na „On” jeśli moduł został zainstalowany.
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14.4 Strona ustawień funkcji
1. Po dotknięciu „Funkcja” na stronie menu nastąpi przejście do strony ustawień funkcji, jak pokazano na poniższym
rysunku.

Strona ustawień „FUNKCJA”
2. Na stronie ustawień funkcji, dotykając przycisku przesuwania strony, uzyskasz dostęp do ostatniej lub następnej
strony. Po zakończeniu ustawień, dotykając ikony strony głównej, nastąpi powrót do strony głównej; dotknięcie ikony
Wstecz w lewym górnym rogu, spowoduje powrót do górnego menu.
3. Naciśnięcie żądanej funkcji na stronie ustawień funkcji spowoduje przejście do odpowiedniej strony ustawień tej
opcji.
4. Na stronie ustawień funkcji niektórych opcji funkcji, dotykając „OK”, ustawienie to zostanie zapisane; dotknięcie
klawisza „Anuluj” spowoduje anulowanie tego ustawienia.
Uwagi
›
›

Na stronie ustawień funkcji ze zmienionymi ustawieniami dowolnej funkcji, jeśli funkcja ma zostać zapamiętana po
awarii zasilania, ustawienie to zostanie zapisane automatycznie i zapamiętane przy następnym włączeniu zasilania.
Gdy dla wybranej opcji funkcji znajduje się podmenu, naciśnięcie go powoduje przejście bezpośrednio do strony
ustawień podmenu.

Ustawienia funkcji

1

2

Parametr

Opis

Zakres

Zalecane ustawienia

Sterowanie
pogodowe

On/Off
włącz/wyłącz

Off
wyłącz

Uwaga: Ustawienia dedykowane dla instalatora!

Off
wyłącz

Kiedy zasobnik wody jest nie dostępny, funkcja z ostanie zablokowana
1. Ustawienie dnia dezynfekcji w zakresie ustawień od poniedziałku do niedzieli.
Sobota jest domyślna.
2. Ustawienie czasu dezynfekcji w zakresie ustawień od 00:00–23:00.
23:00 jest domyślnie.

Dezynfekcja

On/Off
włącz/wyłącz

14.4.1 Sterowanie pogodowe
UWAGA: Ustawienia dedykowane dla instalatora! Zmiana nastaw przez użytkownika jest niewskazana.
›

Na stronie ustawień funkcji, dotykając „Sterowanie pogodowe”, pojawi się pole wyboru, w którym można ustawić
ją na „On” (włącz) lub „Off” (wyłącz), a także można ustawić temperaturę zależną od pogody.

Widok strony „Sterowanie pogodowe”
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Uwagi
›
›
›
›
›
›

Gdy aktywowano „Sterowanie pogodowe” nie można go wyłączyć za pomocą operacji ON/OFF, ale można to
zrobić ręcznie.
Można wybrać docelową temperaturę zależną od pogody na podstronach przeglądania tego parametru.
Po aktywowaniu tej funkcji można nadal ustawiać temperaturę w pomieszczeniu, jednak ustawienie to obowiązuje
dopiero po dezaktywacji opcji „Sterowanie pogodowe”.
Tę funkcję można ustawić na „On” (włącz) bez względu na to, czy urządzenie jest włączone lub wyłączone, ale
działa tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone.
Ta funkcja działa tylko w przypadku funkcji klimatyzacji. W trybie „Gorąca woda” nie można go aktywować.
Te ustawienia funkcji mogą zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.

14.4.2 Dezynfekcja
›
›
›

Na stronie ustawień funkcji przejdź do strony ustawień „Dezynfekcja”.
Na stronie ustawień „Dezynfekcja” można wybrać czas dezynfekcji, temperaturę dezynfekcji i wybrany tydzień
dezynfekcji, a odpowiednia strona ustawień pojawi się po prawej stronie.
Następnie to ustawienie zostanie zapisane, dotykając ikony „Zapisz” w prawym górnym rogu.

Uwagi
›
›
›

›
›
›
›
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Widok strony „Dezynfekcja”

To ustawienie można aktywować tylko wtedy, gdy dla opcji „Zbiornik wody” wybrano ustawienie „Z”. Gdy „Zbiornik
wody” jest ustawiony na „Bez” , ta funkcja zostanie wyłączona.
Tego ustawienia można dokonać bez względu na to, czy urządzenie jest w stanie włączonym, czy wyłączonym.
Gdy „Tryb awaryjny”, „Tryb wakacji”, „Wygrzewanie posadzki”, „Ręczne odmrażanie” lub „Odzysk czynnika”
zostało aktywowane, tej funkcji nie można aktywować jednocześnie. Gdy aktywowano „Dezynfekcja”, „Tryb
awaryjny”, „Tryb wakacji”, „Wygrzewanie posadzki”, „Ręczne odmrażanie” lub „Odzysk czynnika” ustawienie
funkcji dezynfekcji zakończy się niepowodzeniem i pojawi się okno z komunikatem: „Wyłącz tryb dezynfekcji!”.
Funkcję „Dezynfekcja” można włączyć bez względu na to, czy urządzenie jest włączone, czy wyłączone. Ten tryb
będzie miał zawsze pierwszeństwo przed trybem Gorąca woda.
W przypadku niepowodzenia operacji dezynfekcji na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Błąd dezynfekcji”. Następnie, naciskając OK, okno wyświetlania zostanie wyczyszczone.
Po aktywowaniu funkcji „Dezynfekcja”, jeśli wystąpi błąd komunikacji z urządzeniem lub nieprawidłowe działanie
grzałki zbiornika wody, nastąpi automatyczne wyłączenie.
Te ustawienia funkcji mogą zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.
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Parametr

1

2

Opis

Zalecane ustawienia

Sterowanie
pogodowe

Funkcja ta odpowiada za automatyczną
regulację parametrów pracy urządzenia
w zależności od temperatury
zewnętrznej

Ustawić w zależności od wymagań klienta. Zalecane ustawienie to:
Górna TZ-ogrzew.: 15 °C
Dolna TZ-ogrzew.: wyliczony punkt biwalentny lub -10 °C
Górna TW-ogrzew.: w zależności od odbiorników
Dolna TW-ogrzew.: w zależności od odbiorników
Górna TP-ogrzew.: 22 °C
Dolna TP-ogrzew.: 18 °C
Górna TZ-chłodz.: 35 °C
Dolna TZ-chłodz.: 25 °C
Górna TW-chłodz.: w zależności od odbiorników
Dolna TW-chłodz.: w zależności od odbiorników
Górna TP-chłodz.: 26 °C
Dolna TP-chłodz.: 22 °C

Dezynfekcja

Funkcja ta odpowiada automatycznemu
regularnemu przegrzewaniu zbiornika
na ciepłą wodę użytkową w celach
dezynfekcyjnych (legionella)

W przypadku zainstalowania zbiornika ciepłej wody użytkowej ustawić
w zależności od wymagań klienta. Zalecane ustawienie: „On” + Godzina
23:00, temperatura 70 °C + dzień sobota.

14.5 Wprowadzenie wartości parametrów pracy
Przed rozruchem należy ustawić docelowe parametry pracy systemu. Ustawienia wprowadzane są za pomocą
sterownika na panelu jednostki wewnętrznej.
UWAGA:
Ustawienia dedykowane dla instalatora! Zmiana nastaw przez użytkownika jest niewskazana.
1. Po dotknięciu „Parametr” na stronie menu nastąpi powrót do strony ustawiania parametrów użytkownika, jak pokazano na poniższym rysunku.

Widok strony „Parametr”
2. Na stronie ustawień menu, dotykając przycisków przesuwania strony, można przejść do strony, na której znajduje
się żądany parametr.
3. Następnie to ustawienie zostanie zapisane poprzez dotknięcie „OK”, a następnie urządzenie będzie działać
w oparciu o to ustawienie. Można z tego ustawienia zrezygnować, dotykając „Anuluj”.
Uwagi
›
›

W przypadku parametrów z różnymi wartościami domyślnymi w różnych warunkach, gdy warunki się zmieniają,
wartość domyślna również się zmienia, gdy zmieniają się odpowiadające im warunki.
Wszystkie parametry mogą zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.
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Parametr

Opis

Zalecane ustawienia

1

Temperatura wody na
wylocie dla chłodzenia
(TWW-chłodzenie)

Parametr ten odpowiada za temperaturę wody
zasilającej instalację (na wylocie z pompy ciepła)
dla trybu chłodzenia

Ustawić temperaturę w zależności od rodzaju
odbiorników chłodu. Zalecane ustawienia:
Klimakonwektory: 7 °C
Wymiennik podłogowy: 18 °C (fabrycznie)

2

Temperatura wody na
wylocie dla ogrzewania
(TWW-ogrzewanie)

Parametr ten odpowiada zatemperaturę wody
zasilającejinstalację (na wylocie z pompy ciepła)
dla trybu ogrzewania

Ustawić temperaturę w zależności od rodzaju
odbiorników ciepła. Zalecane ustawienia:
Klimakonwektory: 45 °C;
Wymiennik podłogowy: 35 °C,
Grzejniki: 45 °C (fabrycznie)

3

Temperatura pomieszczenia
dla chłodzenia (TPChłodzenie)

Parametr ten odpowiada za temperaturę
w pomieszczeniach dla trybu chłodzenia

Ustawić w zależności od wymagań klienta.
Zalecane ustawienie to 24 °C (fabryczne)

4

Temperatura pomieszczenia
dla ogrzewania (TPOgrzewanie)

Parametr ten odpowiada za temperaturę
w pomieszczeniach dla trybu ogrzewania

Ustawić w zależności od wymagań klienta.
Zalecane ustawienie to 20 °C (fabryczne)

5

Temperatura wody
w zasobniku (T-zbiornik
wody)

Parametr ten odpowiada za temperaturę do której
podgrzewana jest woda w zasobniku wody
użytkowej

Ustawić w zależności od wymagań klienta.
Zalecane ustawienie to 50 °C (fabryczne)

6

Różnica temperatur wody na
wylocie dla chłodzenia
(AT-chłodzenie)

Parametr ten określa różnicę między temperaturą
wody zasilającej i powracającej z instalacji do
urządzenia w trybie chłodzenia

Zalecane ustawienie to 5 °C (fabryczne)

7

Różnica temperatur wody na
wylocie dla grzania
(AT-ogrzewanie)

Parametr ten określa różnicę między temperaturą
wody zasilającej i powracającej z instalacji do
urządzenia w trybie ogrzewania

Zalecane ustawienie to 10 °C (fabryczne)

8

Różnica temperatur wody na
wylocie dla podgrzewania
wody (AT-gorąca woda)

Parametr ten określa różnicę między temp. wody
zasilania i powrotu z instalacji do urządzenia
w trybie przygotowania c.w.u.

Zalecane ustawienie to 5 °C (fabryczne)

9

Różnica temperatury dla
sterowania
w pomieszczeniu (AT-TP)

Parametr ten określa odchyłkę w sterowaniu
temperaturą pomieszczenia

Zalecane ustawienie to 2 °C (fabryczne)

14.6 Ustawianie parametrów dla uruchomienia
1. Po dotknięciu przycisku „Przekazanie” na stronie menu uzyskamy dostęp do strony funkcji uruchomienia, gdzie
lewa strona służy do ustawiania funkcji, a prawa strona służy do ustawiania parametrów funkcji, jak pokazano na
poniższym rysunku.
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14.6.1 Ustawienie parametrów
Na stronie ustawień parametrów uruchomienia, dotykając „PARAMETR”, uzyskasz dostęp do stron, jak pokazano
poniżej.

›

Strona parametrów uruchomienia
›
›

Na tej stronie wybierz żądaną opcję, a następnie przejdź do odpowiedniej podstrony.
Następnie, naciskając „OK”, to ustawienie zostanie zapisane, a następnie urządzenie będzie działać w oparciu
o to ustawienie; lub przez naciśnięcie „Anuluj”, to ustawienie nie zostanie zapisane i wyjdziemy z opcji wyboru.
Parametr

Opis

Zalecane ustawienia

1

Maksymalna temperatura
wody w zasobniku
(T-PC maks.)

Parametr ten odpowiada za maksymalną
temperaturę do jakiej podgrzana może być
ciepła woda użytkowa w zasobniku

Ustawić w zależności od wymagań klienta.
Zalecane ustawienie to 50 °C (fabryczne)

2

Czas pracy w trybie
chłodzenia
(Czas chłodzenia)

Parametr ten odpowiada za czas opóźnienia
wyłączenia urządzenia po osiągnięciu zadanych
parametrów w trybie chłodzenia.

Zalecane ustawienie to 3 min dla zaworu
2-drogowego wył. oraz 5 min dla zaworu
2-drogowego wł. (fabryczne)

3

Czas pracy w trybie
ogrzewania (Czas grzania)

Parametr ten odpowiada za czas opóźnienia
wyłączenia urządzenia po osiągnięciu zadanych
parametrów w trybie ogrzewania.

Zalecane ustawienie to 3 min dla zaworu
2-drogowego wył. oraz 5 min dla zaworu
2-drogowego wł. (fabryczne)

14.6.2 Usuwanie powietrza z instalacji
›

Na stronie ustawień parametrów uruchamiania, dotykając „Usuwanie powietrza” , panel sterowania uzyska dostęp
do odpowiedniej strony ustawień, gdzie można ustawić na „On” ( wł.) lub „Off” (wył.).

Uwagi
›
›

To ustawienie może zostać zapamiętane i po awarii zasilania przywrócone.
Tego ustawienia można dokonać tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. A gdy jest ustawione na „On” (Wł.),
nie będzie można włączyć urządzenia.
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14.6.3 Wygrzewanie posadzki dla ogrzewania podłogowego
1. Na stronie ustawień parametrów uruchamiania, dotykając opcji „Wygrzewanie posadzki” panel sterowania uzyska
dostęp do odpowiedniej strony ustawień.

2. Na stronie ustawień można ustawić „Wygrzewanie posadzki”, „Segmenty” (Pętle), „Temperatura okresu 1”, „Czas
segmentu (pętli)” i „AT segmentu (pętli)”
Nr

Pełna nazwa

Nazwa wyświetlana

Zakres

Domyślnie

Dokładność

1

Przeł. debugowania ogrzew. podłog.

Wygrzewanie posadzki

On/Off

Off

/

2

2 Ilość pętli

Segmenty

1–10

1

1

3

Temperatura pierwszej pętli

Temperatura okresu 1

25–35 °C

25 °C

1 °C

4

Czas debugowania segmentu (pętli)

Czas segmentu (pętli)

12–72 godzin

0

12 godzin

5

Różnica temperatur dla pętli

∆T segmentu (pętli)

2–10 °C

5 °C

1 °C

3. Po zakończeniu tego ustawienia, naciskając „Start”, ustawienie zostanie zapisane i zacznie działać, a po naciśnięciu
„Stop” działanie funkcji się zatrzyma.
Uwagi
›
›
›
›
›
›
›
›
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Tę funkcję można włączyć tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Kiedy będziemy kontynuować, gdy jednostka
będzie utrzymywała stan „On”, pojawi się okno z komunikatem „Najpierw wyłącz system!”.
Po aktywowaniu tej funkcji działanie „On/Off” zostanie dezaktywowane. Naciśnięcie przycisku „On/Off” (wł./
wył.) spowoduje pojawienie się okna z komunikatem „Proszę wyłączyć wygrzewanie posadzki!” .
Po aktywowaniu funkcji „Wygrzewanie posadzki”, „Zegar tygodniowy”, „Tryb zdefiniowanych ustawień”, „Zegar
programator” i „Zegar temp.” będą dezaktywowane.
„Tryb awaryjny”, „Dezynfekcja”, „Tryb wakacji”, „Ręczne odmrażanie”, „Tryb wymuszony” oraz „Odzysk czynnika” nie mogą być aktywowane jednocześnie z „Wygrzewanie posadzki” . Jeśli to zrobisz, wyświetli się okno
z komunikatem „Proszę wyłączyć wygrzewanie posadzki!” .
W przypadku awarii zasilania „Wygrzewanie posadzki” powróci do ustawienia „Off”, a środowisko wykonawcze
zostanie wyzerowane.
Po aktywowaniu „Wygrzewanie posadzki” można wyświetlić „Temperatura wygrzewania” i „Czas trwania wygrzewania”.
Gdy „Wygrzewanie posadzki” zostało aktywowane i działa normalnie; odpowiednia ikona zostanie wyświetlona
w górnej części strony menu.
Przed aktywacją „Wygrzewanie posadzki” upewnij się, że czas trwania wygrzewania każdej pętli nie jest równy
zero. Jeśli tak, pojawi się okno „Nieprawidłowy czas segmentu!” W takim przypadku „Wygrzewanie posadzki”
może być aktywowane tylko po zmianie czasu dla wygrzewania segmentu (pętli).
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14.7 Wypełnienie dokumentacji i instruktaż obsługi dla użytkownika
Wypełnij wszelkie wymagane dokumenty włącznie z protokołem instalacji oraz kartą gwarancyjną dla klienta.
Przeprowadź instruktaż obsługi sterownika i urządzenia dla użytkownika oraz dostarcz klientowi instrukcję użytkownika.
14.8 Wykonanie rozruchu w trybie testowym
Ustawienia instalacyjne i procedura rozruchu. Procedura powinna być zgodna z krokami w poniższej tabeli:
Nr

Rozpoczęcie procedury wstępnego testu

1

Upewnij się, że sprężarka urządzenia była wygrzewana przez co najmniej 8 godzin.
Uwaga: Wstępne wygrzewanie należy przeprowadzić, aby zapobiec mieszaniu się czynnika
chłodniczego z olejem smarowym, co może spowodować uszkodzenie sprężarki podczas
uruchamiania urządzenia.

2

W przypadku urządzeń 3-fazowych sprawdź, czy kolejność faz głównego źródła zasilania jest
poprawna. Jeśli nie, najpierw popraw kolejność faz.
Uwaga: Poprawna kolejność faz jest wymagana do prawidłowej pracy urządzenia

3

Zastosuj uniwersalny miernik elektryczny do pomiaru rezystancji izolacji między każdą fazą
zewnętrzną a uziemieniem, a także pomiędzy fazami.
Uwaga: wadliwe wykonane uziemienie może spowodować porażenie prądem.

Nr

Gotowość do uruchomienia

1

Sprawdź parametry zasilania urządzenia
Uwaga: Napięcie zasilania musi znajdować się w zakresie ± 10% wartości znamionowej
na tabliczce znamionowej

2

Wykonaj odpowietrzanie instalacji
Uwaga: procedura odpowietrzania wykonywana jest ze sterownika urządzenia. Patrz poniżej.

3

Wykonaj wygrzewanie poszczególnych pętli instalacji
Uwaga: procedura wygrzewania wykonywana jest ze sterownika urządzenia. Patrz poniżej.

Nr

Uruchomienie

1

Uruchom urządzenie i obserwuj działanie sprężarki, elektronicznego zaworu rozprężnego, silnika
wentylatora i pompy wodnej itp. Sprawdź poprawność pracy i parametrów działania urządzenia
Uwaga: Sprawdź temperaturę wody zasilającej podczas grzania i chłodzenia, jeśli pompa została
zaprojektowana na oba tryby pracy. Sprawdź temperaturę wody w zbiorniku c.w.u, jeśli
został zainstalowany.

Uwagi:
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15. STEROWANIE PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ
Panel sterowania umożliwia zdalne sterowanie za pomocą smartfona, poniżej pokazany jest schemat komunikacji.
Internet

Komórkowe/
inne Wi-Fi

Domowe Wi-Fi
Panel sterujący

Chmura

Domowy ruter
bezprzewodowy

Domowe Wi-Fi

Aplikacja

Zarządzanie komfortem za pomocą smartfona lub tableta!
Aby zrealizować zdalną kontrolę urządzeniem przez wifi musi ono posiadać funkcję sterowania WiFi lub możliwość
zainstalowania opcjonalnego modułu wifi. Funkcja ta umożliwia wydawanie komend urządzeniu zdowolnego miejsca
na świecie po podłączeniu do Internetu. Aplikacja jest kompatybilna z systemamioperacyjnymi Android oraz iOS.
Wymagane wyposażenie:
Router WiFi (sieć WiFi o częstotliwości 2,4 GHz)
Smartfon, Tablet
Wymagania sytemu operacyjnego:
System operacyjny iOS 7.0 lub wyższy
System operacyjny Android 4.0 lub wyższy
Wymagane ustawienia:
›
›
›
›
›
›
›

W ustawieniach routera należy wybrać jeden typ zabezpieczeń
WPA2-PSK lub WPA-PSK,
Podczas dodawania, urządzenie musi być w trybie czuwania (OFF),
Transmisja danych w telefonie musi być wyłączona (Internet LTE),
GPS w telefonie musi być włączony (lokalizacja),
Bluetooth i NFC w telefonie muszą być wyłączone,
Dla pasma 2,4 GHz należy ustawić kanał 20 MHz,
Uwierzytelnianie przy użyciu adresów MAC lub filtrowanie adresów
MAC należy wyłączyć.

Krok 1
Pobierz i zainstaluj aplikację EWPE Smart na swoim urządzeniu. Aplikacja jest dostępna w Sklepie Play lub Apple Store. Możesz również zeskanować poniższy kod QR,
a po wyświetleniu strony selekcji wybrać wersję na Android lub iOS, aby pobrać
aplikację.
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Krok 2
Otwórz aplikację EWPE Smart. Jeżeli nie masz jeszcze konta
w aplikacji zarejestruj się klikając „Zarejestruj się”. Podaj następujące informacje:
Nazwa użytkownika, e-mail, hasło, potwierdzenie hasła oraz
region (Europa). Potwierdź wprowadzone dane klikając „Zarejestruj się”. Zostaniesz automatycznie załogowany.
Uwaga: Po podaniu informacji i kliknięciu „Zarejestruj się” konto
zostanie utworzone i zostaniesz automatycznie przeniesiony do
ekranu głównego aplikacji, bez potrzeby ponownego logowania.
Potwierdzenie lub link aktywacyjny nie są wysyłane na podany
adres e-mail.
Uwaga
Unikaj znaku spacji w nazwie użytkownika lub adresie e-mail.
Unikaj prostych i krótkich nazw użytkownika
Włączenie modułu WiFi
Włącz moduł WiFi w urządzeniu przyciskając odpowiedni przycisk na pilocie w zależności od modelu sterownika.
Dla pompy ciepła na sterowniku przewodowym kliknij „Ogólne”, a następnie w polu „WiFi” klikając włącz moduł WiFi.

Krok 1
Po zalogowaniu się w aplikacji przy pierwszej rejestracji pojawi się ekran startowy. Dodaj nowe urządzenie klikając ikonę „+”
w prawym górnym rogu. Następnie wybierz rodzaj urządzenia, które
chcesz skonfigurować.
Uwaga:
Aby skonfigurować klimatyzatory z serii RAC, Free Match należy
wybrać ikonę „Klimatyzacja”. Aby skonfigurować system VRF GMV5
należy wybrać ikonę „Klimatyzator komercyjny”. Aby skonfigurować urządzenie U-Match wybierz ikonę „WiFi”. Aby skonfigurować
oczyszczacz EAGLE wybierz ikonę „350G Purifier”. Aby skonfigurować pompę ciepła wybierz ikonę „Ricom HEAT Split”
Uwaga:
›
›

Podczas konfiguracji, urządzenie powinno być cały czas
wyłączone.
Wyłącz transmisję danych (LTE) w telefonie podczas
dodawania urządzenia oraz włącz GPS
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Krok 2
Zresetuj moduł WiFi klikajqc „Funkcja” na sterowniku a następnie wybierz
„Reset WiFi” i zatwierdź przyciskiem „OK”.

Krok 3
Po zresetowaniu modułu WiFi pojawi się adres MAC urządzenia
(ID urządzenia)
Uwaga:
Pojawienie się adresu MAC może chwilę potrwać.

Krok 4
Podaj dane swojej sieci WiFi wprowadzając nazwę i hasło, a następnie
kliknij „Szukaj urządzenia”. Jeżeli chcesz, żeby aplikacja zapamiętała
hasło do WiFi zaznacz „Zapamiętaj hasło”.

Krok 5
Po krótkiej chwili rozpocznie się proces wyszukiwania. Po zakończeniu
kliknij „OK”, aby powrócić do ekranu głównego i rozpocząć sterownie
urządzeniem.
Uwaga:
W przypadku nieudanej próby dodania urządzenia należy sprawdzić
czy typ zabezpieczeń w routerze to WPA2-PSK lub WPA-PSK
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15.1 Pomoc, sterowania grupowe w aplikacji EWPE Smart
Pomoc, Wiadomości, Opinie, Ustawienia
Aby przejść do działu pomocy, wiadomości, opinii i ustawień na ekranie
głównym kliknij ikonkę użytkownika w prawym górnym rogu, a następnie
kliknij odpowiedni dział.
Sprawdzenie wersji aplikacji
Aby sprawdzić wersję oprogramowania, na ekranie głównym kliknij
ikonkę użytkownika w prawym górnym rogu, a następnie kliknij „ustawienia” i „Info”.
Sterowanie grupowe
Aby stworzyć grupę urządzeń na ekranie głównym kliknij ikonkę użytkownika w prawym górnym rogu, a następnie kliknij „Sterowanie
grupowe”. Dodaj nową grupę klikając w dole ekranu Wpisz nazwę
grupy i wybierz urządzenia klikając suwaki przy ich nazwach. Klikając ustawienia dla danego urządzenia wybierz polecenia. Po wprowadzeniu ustawień kliknij „Zapisz” w prawym górnym rogu. Aby aktywować działanie grupowe kliknij „Wykonaj” przy nazwie grupy.

Sterowanie urządzeniem z wielu kont
Aby umożliwić nowym użytkownikom dostęp do skonfigurowanych
przez Ciebie urządzeń na ekranie głównym kliknij ikonkę użytkownika
w lewym górnym rogu, a następnie kliknij „Zarządzanie domem”. Wybierz następnie skonfigurowane urządzenie w „Rodzina stworzona
przez siebie” i kliknij „Zaproś członka”. Podaj jego mail i kliknij „Zaproś członka”. Jeżeli podany użytkownik jest zarejestrowany dostanie
wiadomość z zaproszeniem.
Uwaga!
Aby móc dodać innego użytkownika musi on utworzyć konto na drugim
telefonie/ tablecie
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16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
16.1 Wstępna diagnoza problemów
Awarie
Sprężarka nie
uruchamia się

Wysoki poziom
hałasu wentylatora

Wysoki poziom
hałasu sprężarki
Pompa obiegowa
nie działa lub działa
nieprawidłowo.

Sprężarka często
uruchamia się lub
zatrzymuje.

Urządzenie niewiele
się nagrzewa,
nawet gdy pracuje
sprężarka.

Niska wydajność
podgrzewania
wody.
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Przyczyny

Rozwiązania

Problem z mocą.

Odwróć kolejność faz.

Luźny drut.

Sprawdź i zabezpiecz.

Awaria płyty głównej.

Znajdź przyczynę i napraw ją.

Awaria sprężarki.

Wymień sprężarkę.

Poluzowana śruba mocująca wentylator.

Dokręć śrubę mocującą wentylatora.

Łopatka wentylatora dotyka pokrywy lub kratki.

Znajdź przyczynę i napraw ją.

Wentylator nie działa niezawodnie.

Wymień wentylator.

Uderzenie hydrauliczne cieczy pojawia się, gdy
ciekły czynnik chłodniczy dostaje się do
sprężarki.

Sprawdź, czy zawór rozprężny jest
w porządku i czy czujnik temperatury nie jest
poluzowany.

Wewnętrzne części sprężarki są uszkodzone.

Jeśli znajdziesz usterkę, napraw ją. Wymień sprężarkę.

Awaria zasilania lub listwy zaciskowej.

Znajdź przyczynę i napraw ją.

Usterka przekaźnika.

Wymień przekaźnik.

Powietrze w rurze wodnej.

Odpowietrz rurę.

Za mało lub za dużo czynnika chłodniczego.

Dodać lub odessać część czynnika chłodniczego.

Słaba cyrkulacja w systemie wodnym.

Instalacja wodna jest zatkana lub jest w niej powietrze.
Sprawdź pompę, zawór i orurowanie. Wyczyść filtr
wody lub odpowietrz rury.

Niskie obciążenie.

Zmień obciążenie lub dodaj urządzenie
magazynujące.

Wyciek czynnika chłodniczego.

Napraw nieszczelności i dodaj czynnik chłodniczy.

Awaria sprężarki.

Wymień sprężarkę.

Słaba izolacja termiczna instalacji wodnej.

Popraw izolację termiczną systemu.

Słaba wymiana ciepła na parowniku.

Sprawdź, czy dopływ i wylot powietrza do urządzenia
są prawidłowe i wyczyść parownik urządzenia.

Niski poziom czynnika chłodniczego
w urządzeniu.

Sprawdź, czy z urządzenia nie wycieka czynnik
chłodniczy.

Zablokowanie wymiennika ciepła po stronie wodnej.

Wyczyść lub wymień wymiennik ciepła.
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16.2 tabela kodów błędów
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Pełna nazwa
Błąd czujnika temperatury otoczenia
Błąd czujnika temperatury odszraniania
Błąd czujnika temperatury tłoczenia
Błąd czujnika temperatury ssania
Błąd czujnika temperatury na wlocie ekonomizera
Błąd czujnika temperatury na wylocie ekonomizera
Błąd wentylatora jednostk i zewnętrznej
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem
Zabezpieczenie przed zbyt niskim ciśnieniem
Zabezpieczenie przed przeciążeniem lub zbyt wysoką temperaturą tłoczenia sprężarki
Błąd ustawień wydajności na przełącznikach DIP
Błąd komunikacji między płytą główną jednostki zewnętrznej i płytą jednostk i wewnętrzej
Błąd komunikacji między płytą główną jednostki zewnętrznej a płytą sprężarki
Błąd komunikacji między płytą wyświetlacza a płytą główną jednostki wewnętrznej
Błąd czujnika ciśnienia wysokiego ciśnienia
Błąd czujnika temperatury wody na wylocie płytowego wymiennika ciepła
Błąd czujnika temperatury wody na wylocie dla pomocniczej grzałki elektrycznej pompy ciepła
Błąd czujnika temperatury wody na wlocie wymiennika ciepła pompy ciepła
Błąd czujnika temperatury zbiornika wody
Błąd zdalnego czujnika temperatury w pomieszczeniu
Zabezpieczenie czujnika przepływu pompy ciepła
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe dodatkowej grzałki elektrycznej 1
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe dodatkowej grzałki elektrycznej 2
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe elektrycznej grzałki zbiornika wody
Błąd zbyt niskiego napięcia lub spadku napięcia szyny DC
Przepięcie szyny DC
Zabezpieczenie prądu przemiennego (strona wejściowa)
Błąd modułu IPM
Błąd modułu PFC
Błąd startu
Zanik fazy
Błąd komunikacji z płytą napędu
Resetowanie sterownika
Zabezp. Nadprądowe sprężarki
Nadmierna prędkość
Awaria obwodu czujnika prądu lub awaria czujnika prądu
Utrata synchronizacji
Blokada mechaniczna sprężarki
Nadmierna temperatura radiatora / IPM / PFC
Błąd czujnika temperatury radiatora / IPM / PFC
Błąd obwodu ładowania
Błąd napięcia wejściowego AC
Błąd czujnika temperatury otoczenia na płycie napędu
Zabezpieczenie stycznika AC lub błąd przekroczenia zera wejściowego
Ochrona przed znoszeniem temperatury
Ochrona w przypadku nieprawidłowego podłączenia czujnika (czujnik prądu nie jest
podłączony do odpowiedniej fazy U lub V)
Błąd komunikacji między panelem wyświetlacza a jednostka zewnętrzną
Błąd czujnika temperatury rury gazowej czynnika chłodniczego
Błąd czujnika temperatury rury cieczowej czynnika chłodniczego
Awaria zaworu 4-drogowego

Wyświetlana nazwa
T – czuj. Pom.
Czujnik odmraż.
Czujnik tłocz.
Czujnik ssania
Czuj. wej. ekon.
Czuj. wyj. ekon.
Went. zew.
Wys. ciśnienie
Niskie ciśnienie
Wys.temp.tłocz.
DIP wydajność
Kom JZ–JW.
Kom. Płyt. Gł.
Kom. JW.
Czuj. wys. ciśn.
Błąd – TWWC
Błąd – TWGE
Błąd – TWejWC
Czuj. zbiornik
T – czuj. pom.
HP – przeł. wody
Grzałka pom. 1
Grzałka pom. 2
Grz. CWU
Niskie nap. DC
Wys. nap. DC
Zabezp. AC
Usterka IPM
Usterka PFC
Błąd uruch.
Utrata fazy
Kom. Płyt. Spr.
Reset sterow.
Przeciąż, spręż.
Wys. prędkość
Czuj. prądu
Brak synchron.
Blokada spręż.
Wys. Temp. Mod.
Czujnik T – mod.
Obwód ładowania
Napięcie AC
Ster. temp
Stycznik AC
Odchyl, temp.

Kod błędu
F4
d6
F7
F5
F2
F6
EF
E1
E3
E4
c5
E6
P6
E6
Fc
F9
dH
Brak kodu*
FE
F3
Ec
EH
EH
EH
PL
PH
PA
H5
Hc
Lc
Ld
P6
P0
P5
LF
Pc
H7
LE
P8
P7
Pu
PP
PF
P9
PE

Bł. Czuj. Prąd.

Pd

Kom JZ
Błąd – LGC
Błąd – LCC
Zawór 4d

E6
F0
F1
U7
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16.3 Procedura rozwiązywania problemów
16.3.1 Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem E1
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16.3.2 Zabezpieczenie przed zbyt niskim ciśnieniem E3

16.3.3 Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą tłoczenia sprężarki E4
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16.3.4 Zabezpieczenie przed przeciążeniem sprężarki lub błąd płyty sterowania

16.3.5 Błąd wentylatora jednostki zewnętrznej EF
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16.3.6 Błąd czujnika temperatury

16.3.7 Błąd komunikacji E6
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16.3.8 Błąd przełącznika DIP wydajności C5

16.4 Rozwiązywanie problemów systemu sterowania sprężarki
Schemat blokowy diagnozy dla sprężarki jednostki jednofazowej i trójfazowej
Jednostka
›

97

Resetowanie obwodu sterowania sprężarki (kod: „PO”); Błąd czujnika temperatury modułu IPM lub PFC (kod: „P7”);
Zabezpieczenie prądowe AC (strona wejściowa) (kod: „PA”); Błąd obwodu prądu układu sterującego (kod: „Pc”);
Ochrona modułu PFC (kod: „Hc”)
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›

Zabezpieczenie modułu IPM lub PFC przed wysoką temperaturą (Kod:„P8”)

›

Ochrona przeciwprzepięciowa szyny DC (kod: „PH”); Zbyt niskie napięcie na szynie DC lub spadek napięcia
(kod: „PL”)
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›

Błąd komunikacji z płytą sprężarki (kod: „P6”)

›

Niepowodzenie uruchomienia sprężarki (kod: „Lc”)
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›

Zabezpieczenie nad prądowe sprężarki (kod: „P5”); Zakłócenia synchronizacji sprężarki (kod: „H7”); Ochrona
modułu IPM (kod: „H5”); Zabezpieczenie faz sprężarki (kod: „Ld”)

›

Błąd obwodu ładowania kondensatora (kod: „Pu”)
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16.5 Parametry czujników temperatury
Zakres
kontroli
[°C]

Chłodzenie

Ogrzewanie

Gorąca woda

T – zewn.

-30–150

8–50

-27–37

-27–45

rezystancja czujnikatemperatury 15K

T – ssanie.

-30–150

5–30

-25–20

-25–30

rezystancja czujnikatemperatury 20K

T – tłoczenie

-30–150

30–102

35–102

35–102

rezystancja czujnikatemperatury 50K

T – odmrażanie

-30–150

20–57

-25–30

-25–40

rezystancja czujnikatemperatury 20K

T – wej. wod. WP

-30–150

10–30

20–55

20–55

rezystancja czujnikatemperatury 20K

T – wyj. wod. WP

-30–150

5–25

25–60

25–60

rezystancja czujnikatemperatury 20K

T – opcjonalnego. czujnika,
wody

-30–150

5–25

25–60

25–60

rezystancja czujnikatemperatury 50K

T – ster. zbiornika

-30–150

/

/

10–80

rezystancja czujnikatemperatury 50K

T – wygrz. posadz.

-30–150

/

25–45

/

/

Czas trwania wygrzewania

-30–150

/

12–72

/

/

T – rura cieczy

-30–150

5–25

20–57

20–57

rezystancja czujnikatemperatury 20K

T – rura gazu

-30–150

30–102

35–102

35–102

rezystancja czujnikatemperatury 20K

T – wejściowa.
ekonomizera

-30–150

-22–55

-22–55

rezystancja czujnikatemperatury 20K

T – wyjściowa.
ekonomizera

-30–150

-22–55

-22–55

rezystancja czujnikatemperatury 20K

TP

-30–150

18–30

18–30

18–30

/

Ciśnienie tłoczenia

-40–70

25–60

25–62

25–62

/

T - sterowanie. pogodowe

-30–150

7–25

25–60

/

Wyświetlana nazwa
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Nominalne dane pracy

brak EVI w trybie
chłodzenia

Uwaga

na podstawie obliczeń
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16.6 Tabele rezystancji dla czujników temperatury
Tabela rezystancji czujnika temperatury (15K)
Temp (°C)

Rezystancja (Ω)

Temp (°C)

Rezystancja (Ω)

Temp (°C)

Rezystancja (Ω)

Temp (°C)

Rezystancja (Ω)

-19

138.1

20

18.75

59

3.348

98

1.071

-18

128.6

21

17.93

60

3.711

99

1.039

-17

121.6

22

17.14

61

3.579

100

1.009

-16

115

23

16.39

62

3.454

101

0.98

-15

108.7

24

15.68

63

3.333

102

0.952

-14

102.9

25

15

64

3.217

103

0.925

-13

97.4

26

14.36

65

3.105

104

0.898

-12

92.22

27

13.74

66

2.998

105

0.873

-11

87.35

28

13.16

67

2.896

106

0.848

-10

82.75

29

12.6

68

2.797

107

0.825

-9

78.43

30

12.07

69

2.702

108

0.802

-8

74.35

31

11.57

70

2.611

109

0.779

-7

70.5

32

11.09

71

2.523

110

0.758

-6

66.88

33

10.63

72

2.439

111

0.737

-5

63.46

34

10.2

73

2.358

112

0.717

-4

60.23

35

9.779

74

2.28

113

0.697

-3

57.18

36

9.382

75

2.206

114

0.678

-2

54.31

37

9.003

76

2.133

115

0.66

-1

51.59

38

8.642

77

2.064

116

0.642

0

49.02

39

8.297

78

1.997

117

0.625

1

46.6

40

7.967

79

1.933

118

0.608

2

44.31

41

7.653

80

1.871

119

0.592

3

42.14

42

7.352

81

1.811

120

0.577

4

40.09

43

7.065

82

1.754

121

0.561

5

38.15

44

6.791

83

1.699

122

0.547

6

36.32

45

6.529

84

1.645

123

0.532

7

34.58

46

6.278

85

1.594

124

0.519

8

32.94

47

6.038

86

1.544

125

0.505

9

31.38

48

5.809

87

1.497

126

0.492

10

29.9

49

5.589

88

1.451

127

0.48

11

28.51

50

5.379

89

1.408

128

0.467

12

27.18

51

5.197

90

1.363

129

0.456

13

25.92

52

4.986

91

1.322

130

0.444

14

24.73

53

4.802

92

1.282

131

0.433

15

23.6

54

4.625

93

1.244

132

0.422

16

22.53

55

4.456

94

1.207

133

0.412

17

21.51

56

4.294

95

1.171

134

0.401

18

20.54

57

4.139

96

1.136

135

0.391

19

19.63

58

3.99

97

1.103

136

0.382
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Tabela rezystancji czujnika temperatury (20K)
Temp (°C)

Rezystancja (Ω)

Temp (°C)

Rezystancja (Ω)

Temp (°C)

-19

181.4

20

25.01

59

-18

171.4

21

23.9

60

-17

162.1

22

22.85

61

-16

153.3

23

21.85

-15

145

24

-14

137.2

-13

Rezystancja (Ω)

Temp (°C)

Rezystancja (Ω)

5.13

98

1.427

4.948

99

1.386

4.773

100

1.346

62

4.605

101

1.307

20.9

63

4.443

102

1.269

25

20

64

4.289

103

1.233

129.9

26

19.14

65

4.14

104

1.198

-12

123

27

18.13

66

3.998

105

1.164

-11

116.5

28

17.55

67

3.861

106

1.131

-10

110.3

29

16.8

68

3.729

107

1.099

-9

104.6

30

16.1

69

3.603

108

1.069

-8

99.13

31

15.43

70

3.481

109

1.039

-7

94

32

14.79

71

3.364

110

1.01

-6

89.17

33

14.18

72

3.252

111

0.983

-5

84.61

34

13.59

73

3.144

112

0.956

-4

80.31

35

13.04

74

3.04

113

0.93

-3

76.24

36

12.51

75

2.94

114

0.904

-2

72.41

37

12

76

2.844

115

0.88

-1

68.79

38

11.52

77

2.752

116

0.856

0

65.37

39

11.06

78

2.663

117

0.833

1

62.13

40

10.62

79

2.577

118

0.811

2

59.08

41

10.2

80

2.495

119

0.77

3

56.19

42

9.803

81

2.415

120

0.769

4

53.46

43

9.42

82

2.339

121

0.746

5

50.87

44

9.054

83

2.265

122

0.729

6

48.42

45

8.705

84

2.194

123

0.71

7

46.11

46

8.37

85

2.125

124

0.692

8

43.92

47

8.051

86

2.059

125

0.674

9

41.84

48

7.745

87

1.996

126

0.658

10

39.87

49

7.453

88

1.934

127

0.64

11

38.01

50

7.173

89

1.875

128

0.623

12

36.24

51

6.905

90

1.818

129

0.607

13

34.57

52

6.648

91

1.736

130

0.592

14

32.98

53

6.403

92

1.71

131

0.577

15

31.47

54

6.167

93

1.658

132

0.563

16

30.04

55

5.942

94

1.609

133

0.549

17

28.68

56

5.726

95

1.561

134

0.535

18

27.39

57

5.519

96

1.515

135

0.521

19

26.17

58

5.32

97

1.47

136

0.509
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Tabela rezystancji czujnika temperatury (50K)
Temp (°C)

Rezystancja (Ω)

Temp (°C)

-29

853.5

10

-28

799.8

11

-27

750

12

-26

703.8

-25

Rezystancja (Ω)

Temp (°C)

Rezystancja (Ω)

Temp (°C)

Rezystancja (Ω)

98

49

18.34

88

4.75

93.42

50

17.65

89

4.61

89.07

51

16.99

90

4.47

13

84.95

52

16.36

91

4.33

660.8

14

81.05

53

15.75

92

4.20

-24

620.8

15

77.35

54

15.17

93

4.08

-23

580.6

16

73.83

55

14.62

94

3.96

-22

548.9

17

70.5

56

14.09

95

3.84

-21

516.6

18

67.34

57

13.58

96

3.73

-20

486.5

19

64.33

58

13.09

97

3.62

-19

458.3

20

61.48

59

12.62

98

3.51

-18

432

21

58.77

60

12.17

99

3.41

-17

407.4

22

56.19

61

11.74

100

3.32

-16

384.5

23

53.74

62

11.32

101

3.22

-15

362.9

24

51.41

63

10.93

102

3.13

-14

342.8

25

49.19

64

10.54

103

3.04

-13

323.9

26

47.08

65

10.18

104

2.96

-12

306.2

27

45.07

66

9.83

105

2.87

-11

289.6

28

43.16

67

9.49

106

2.79

-10

274

29

41.34

68

9.17

107

2.72

-9

259.3

30

39.61

69

8.85

108

2.64

-8

245.6

31

37.96

70

8.56

109

2.57

-7

232.6

32

36.38

71

8.27

110

2.50

-6

220.5

33

34.88

72

7.99

111

2.43

-5

209

34

33.45

73

7.73

112

2.37

-4

198.3

35

32.09

74

7.47

113

2.30

-3

199.1

36

30.79

75

7.22

114

2.24

-2

178.5

37

29.54

76

7.00

115

2.18

-1

169.5

38

28.36

77

6.76

116

2.12

0

161

39

27.23

78

6.54

117

2.07

1

153

40

26.15

79

6.33

118

2.02

2

145.4

41

25.11

80

6.13

119

1.96

3

138.3

42

24.13

81

5.93

120

1.91

4

131.5

43

23.19

82

5.75

121

1.86

5

125.1

44

22.29

83

5.57

122

1.82

6

119.1

45

21.43

84

5.39

123

1.77

7

113.4

46

20.6

85

5.22

124

1.73

8

108

47

19.81

86

5.06

125

1.68

9

102.8

48

19.06

87

4.90

126

1.64
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17. URUCHOMIENIE
17.1 Kontrola przed uruchomieniem
Ze względów bezpieczeństwa urządzenie należy sprawdzić przed uruchomieniem. Procedura wygląda następująco:
Nr.

Potwierdzenie instalacji

1

Treść wniosku dotyczącego instalacji tego urządzenia odpowiada rzeczywistości. Jeśli nie, uruchomienie zostanie odrzucone.

2

Istnieje pisemny zapis zawierający listę dodatkowych lub zmienionych pozycji z powodu niewłaściwych warunków instalacji.

3

Czy wniosek dotyczący instalacji urządzenia oraz protokół uruchomienia i rozwiązywania problemów są wypełnione

Nr.

Wstępna inspekcja

1

Czy wygląd urządzenia i wewnętrznej instalacji rurowej jest prawidłowy podczas transportu, przemieszczania lub montażu?

2

Sprawdź jakość, ilość itp. dostarczonych akcesoriów.

3

Sprawdź, czy dostępna jest dokumentacja i rysunki dotyczące połączeń elektrycznych, sterowania, orurowania itp.

4

Sprawdź, czymontaż urządzenia jest wystarczająco stabilny i czy jest wystarczająco dużo miejsca do obsługi i napraw.

5

Sprawdź wszystkie jednostki pod kątem ciśnienia czynnika chłodniczego i szczelności instalacji rurowej.

6

Czy montaż zbiornika na wodę jest stabilny i czy jest on dobrze zamocowany po napełnieniu wodą?

7

Czy izolacja termiczna zbiornika na wodę, rur wylotowych/wlotowych i rury uzupełniającej jest prawidłowa?

8

Czy wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, wskaźnik temperatury wody, jednostka sterująca, manometr, zawór
bezpieczeństwa, automatyczny zawór spustowy itp. są prawidłowo zainstalowane i czy działają prawidłowo?

9

Czy zasilacz jest zgodny z danymi na tabliczce znamionowej? Czy przewód zasilający spełnia warunki instalacji?

10

Czy kable zasilające i sterujące są prawidłowo podłączone, zgodnie ze schematem elektrycznym? Czy urządzenie jest
prawidłowo uziemione? Czy wszystkie kable w zaciskach i złączach są dobrze podłączone?

11

Czy rury łączące, pompa wody, manometr, termometr, zawór itp. są prawidłowo zamontowane?

12

Czy każdy zawór w systemie jest otwarty lub zamknięty zgodnie z wymaganiami operacyjnymi?

13

Potwierdź, że klienci i personel kontrolny są obecni na miejscu zgodnie z częścią A.

14

Czy tabela kontrolna instalacji jest należycie wypełniona i podpisana przez dostawcę instalacji?

Uwaga: jeśli element jest oznaczony jako niezgodny (×), poinformuj dostawcę. Powyższe pozycje mają jedynie charakter informacyjny.

Potwierdzone pozycje po
wstępnej kontroli

Ocena ogólna: uruchomienie naprawa
Oceń następujące elementy:
a: System zasilania i sterowania elektrycznego		

c: Problemy z nagrzewaniem urządzenia		 d: Problemy z hałasem
e: Problemy z orurowaniem				f: Inne
Normalnego uruchomienia nie można przeprowadzić, dopóki nie zostaną spełnione wszystkie warunki instalacji. Jeśli wystąpi
problem, należy go najpierw rozwiązać. Instalator poniesie wszelkie koszty spowodowane opóźnieniami lub ponownym
uruchomieniem z powodu problemów, które nie zostały natychmiast rozwiązane.
Dostarcz instalatorowi listę żądań zmian i napraw.
Czy instalator otrzymał pisemną listę wymagań, którą po akceptacji potwierdził podpisem?
Tak ( ) Nie ( )
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18. DZIAŁANIE TESTOWE
Poniższe kroki muszą być wykonane przez wykwalifikowany personel serwisowy.
Skontaktuj się z przedstawicielem pomocy technicznej, sprzedawcą, dostawcą instalacji i klientami, aby upewnić się,
że spełnione są następujące warunki.
Poniższą procedurę powinien wykonać doświadczony i wykwalifikowany technik serwisowy.
Nr.

Wstępna inspekcja

Uwaga: przed testowaniem upewnij się, że całe zasilanie, w tym główny wyłącznik zasilania, jest wyłączone, w przeciwnym razie może
dojść do wypadku.
1

Sprawdź, czy sprężarka urządzenia była wstępnie podgrzewana przez 8 godzin.
Uwaga: przed uruchomieniem rozgrzej smar przez co najmniej 8 godzin, aby zapobiec zmieszaniu się czynnika chłodniczego
ze smarem, co mogłoby spowodować uszkodzenie sprężarki podczas uruchamiania urządzenia.

2

Sprawdź, czy temperatura smaru w sprężarce jest znacznie wyższa niż temperatura zewnętrzna.
Uwaga: jeśli temperatura smaru w sprężarce jest znacznie wyższa niż temperatura zewnętrzna, oznacza to, że pas grzewczy
sprężarki jest uszkodzony. W takim przypadku kompresor łatwo ulegnie uszkodzeniu. Dlatego przed użyciem urządzenia należy
naprawić pas grzewczy.
Sprawdź, czy kolejność faz w zasilaczu jest prawidłowa. Jeśli nie, najpierw skoryguj kolejność połączeń faz.
Przed uruchomieniem należy ponownie sprawdzić kolejność faz, aby zapobiec odwrotnej pracy sprężarki,
co mogłoby uszkodzić urządzenie.
Za pomocą uniwersalnego miernika zmierz rezystancję izolacji między poszczególnymi fazami a uziemieniem, a także rezystancję
między fazami.

4

Ostrzeżenie: niewłaściwe uziemienie może spowodować porażenie prądem.
Nr.

Przygotowanie do uruchomienia

1

Czy wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, wskaźnik temperatury wody, jednostka sterująca, manometr, zawór bezpieczeństwa,
automatyczny zawór spustowy itp. są prawidłowo zainstalowane i czy działają prawidłowo?

Nr.

Uruchomienie jednostki

1

Sprawdź wszystkie warunki wymagane do uruchomienia urządzenia: temperatura oleju, tryb pracy, wymagane napełnienie
czynnikiem chłodniczym, obciążenie itp.
Uruchom urządzenie i monitoruj pracę sprężarki, elektrycznego zaworu rozprężnego, silnika wentylatora, pompy cyrkulacyjnej itp.

2

Uwaga: jeśli warunki pracy są nienormalne, urządzenie zostanie uszkodzone. Nie używaj urządzenia pod wysokim ciśnieniem lub
wysokim prądem.

Inne:
Oceń ogólny stan roboczy: dobry, korekty

Elementy do
skontrolowania po
uruchomieniu

Zidentyfikuj potencjalne problemy (jeśli nie występują, uważa się, że instalacja i uruchomienie odbyły się zgodnie
z wymaganiami).
a) Problem z zasilaniem lub elektrycznym układem sterowania:
b) Problem z obliczeniem ilości czynnika chłodniczego:
c) Zewnętrzny układ chłodzenia:
d) Problem z hałasem:
e) Problem z jednostką wewnętrzną i iorurowaniem:
f) Inne problemy:
Podczas eksploatacji naliczana jest opłata serwisowa za naprawy, które musiały zostać wykonane z powodu
nieprawidłowego montażu lub konserwacji.
Zatwierdzenie stanu:
Czy użytkownik jest odpowiednio przeszkolony? Zaznacz i podpisz. Tak ( ) Nie ( )
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19. EKSPLOATACJA TESTOWA, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KONSERWACJA
Uruchomienie próbne
Sprawdzenie okablowania
OSTRZEŻENIE
Nie przeprowadzaj testu zasilania, jeśli nie jest dostępny odpowiedni sprzęt testowy i nie zostały podjęte środki ostrożności, w przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń.
› Czy parametry kabli łączących i wyłączników są prawidłowe?
› Czy okablowanie spełnia odpowiednie normy elektryczne, rozporządzenia i przepisy?
› Czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone?
› Czy wszystkie kontakty działają?
› Czy zasilanie i izolacja są prawidłowe?
› Czy domyślne ustawienia parametrów sterowania i elementów zabezpieczających są prawidłowe?
Inspekcja instalacji wodnej
›
›
›
›

Czy kierunek przepływu wody na wlotach i wylotach jest prawidłowy?
Czy rury wodne są czyste? Czy na złączach rur znajdują się obce substancje? Czy jakość wody jest zadowalająca?
Czy izolacja rur jest w dobrym stanie?
Czy zawór odpowietrzający układu wodnego działa prawidłowo?

Sterowanie systemem komunikacji
Gdy urządzenie jest włączone, sprawdź system komunikacji, w tym: komunikację między AP1 i AP2, między sterownikiem przewodowym a płytą główną. Jeśli wystąpią nietypowe warunki komunikacji, ten błąd zostanie wyświetlony na
sterowniku przewodowym. W takim przypadku ustal przyczynę zgodnie z wyświetlanym błędem. Poniższy rysunek
przedstawia podłączenie systemu komunikacyjnego.
Uruchomienie próbne
Jeśli nie ma problemów z okablowaniem i orurowaniem, uruchom jednostkę. Po uruchomieniu sprawdź, czy elektryczny zawór rozprężny, pompa wody, wentylator i sprężarka działają normalnie. Jeśli wystąpi usterka, usuń ją zgodnie
z przeglądem usterek w niniejszej instrukcji. Jeśli to nie zadziała, skontaktuj się ze sprzedawcą.
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19.1 Spis błędów
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Znaczenie
Błąd czujnika temperatury otoczenia
Błąd czujnika temperatury odszraniania
Błąd czujnika temperatury tłoczenia
Błąd czujnika temperatury ssania
Błąd czujnika temperatury na wlocie ekonomizera
Błąd czujnika temperatury wylotowej ekonomizera
Błąd wentylatora
Zabezpieczenie wysokiego ciśnienia
Zabezpieczenie niskiego ciśnienia
Zabezpieczenie temperaturowe
Błąd ustawień wydajności na przełącznikach DIP
Błąd komunikacji pomiędzy płytami elektroniki wew/zew
Błąd komunikacji między płytą główną jednostki zewnętrznej a płytą napędu
Błąd komunikacji między panelem wyświetlacza a wewnętrzna płytą główna
Błąd czujnika wysokiego ciśnienia
Błąd czujnika temperatury wody na wylocie płytowego wymiennika ciepła
Błąd czujnika temperatury wody na wylocie dla pomocniczej grzałki elektrycznej pompy ciepła
Błąd czujnika temperatury wody na wlocie wymiennika ciepła pompy ciepła
Błąd czujnika temperatury zbiornika wody
Błąd zdalnego czujnika temperatury w pomieszczeniu
Zabezpieczenie czujnika przepływu pompy ciepła
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe dodatkowej grzałki elektrycznej 1
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe dodatkowej grzałki elektrycznej 2
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe elektrycznej grzałki zbiornika wody
Błąd zbyt niskiego napięcia lub spadku napięcia szyny DC
Przepięcie szyny DC
Zabezpieczenie prądu przemiennego (strona wejściowa)
Błąd modułu IPM
Błąd modułu PFC
Błąd startu
Zanik fazy
Błąd komunikacji z płytą napędu
Resetowanie sterownika
Zabezp. Nadprądowe sprężarki
Nadmierna prędkość
Awaria obwodu czujnika prądu lub awaria czujnika prądu
Utrata synchronizacji
Blokada mechaniczna sprężarki
Nadmierna temperatura radiatora / IPM / PFC
Błąd czujnika temperatury radiatora / IPM / PFC
Błąd obwodu ładowania
Błąd napięcia wejściowego AC
Błąd czujnika temperatury otoczenia na płycie napędu
Zabezpieczenie stycznika AC lub błąd przekroczenia zera wejściowego
Ochrona przed znoszeniem temperatury
Ochrona w przypadku nieprawidłowego podłączenia czujnika (czujnik prądu nie jest
podłączony do odpowiedniej fazy U lub V)
Błąd komunikacji między panelem wyświetlacza a jednostka zewnętrzną
Błąd czujnika temperatury rury gazowej czynnika chłodniczego
Błąd czujnika temperatury rury cieczowej czynnika chłodniczego
Awaria zaworu 4-drogowego

Wyświetlana nazwa
Ambient sensor
Defrost sensor
Discharge sensor
Suction sensor
Econ. in sens.
Econ. out sens.
Outdoor fan
High pressure
Low pressure
Hi-discharge
Capacity DIP
ODU-IDU Com.
Drive-main com.
IDU Com.
HI-pre. sens.
Temp-HELW
Temp-AHLW
Temp-HEEW
HI-pre. sens.
T-Remote Air
HP-Water Switch
Auxi. heater 1
Auxi. heater 2
Auxi. -WTH
DC under-vol.
DC over-vol.
AC curr. pro.
IPM defective
PFC defective
Start failure
Phase loss
Driver Com.
Driver reset
Com. over-cur.
Overspeed
Current sen.
Desynchronize
Comp. stalling
Overtemp.-mod.
T-mod. sensor
Charge circuit
AC voltage
Temp-driver
AC contactor
Temp. drift

Kod błędu
F4
d6
F7
F5
F2
F6
EF
E1
E3
E4
c5
E6
P6
E6
Fc
F9
dH
Brak kodu*
FE
F3
Ec
EH
EH
EH
PL
PH
PA
H5
Hc
Lc
Ld
P6
P0
P5
LF
Pc
H7
LE
P8
P7
Pu
PP
PF
P9
PE

Sensor con.

Pd

ODU Com.
Temp RGL
Temp RLL
4-way valve

E6
F0
F1
U7
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19.2 Omówienie rozwiązywania problemów
Zabezpieczenie wysokiego ciśnienia sprężarki E1
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Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem sprężarki E3

Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą na wylocie sprężarki E4
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Zabezpieczenie przeciążeniowe sprężarki lub awaria modułu zasilacza

Błąd EF silnika wentylatora DC
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Awaria czujnika temperatury

Błąd komunikacji E6
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Usterka wyłącznika zasilania (kod: „C5”)

19.3 Diagnostyka modułu zasilacza
Schemat diagnostyki modułu zasilacza urządzeń 1-fazowych i 3-fazowych
› Reset modułu zasilacza (kod: "P0"); Usterka czujnika temperatury IPM lub PFC (kod: „P7”); Zabezpieczenie nadprądowe AC (wejście) (kod: „PA”); Awaria obwodu pomiaru prądu (kod: „PC”); Ochrona PFC (kod: „HC”
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›

Ochrona przed wysoką temperaturą IPM lub PFC (kod: „P8”)

›

Ochrona przepięciowa na szynie DC (kod: "PH"); Zabezpieczenie podnapięciowe na szynie DC (kod: "PL")

UWAGA:
3-fazowe napięcie wejściowe wynosi od 320 do 475 VAC.
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›

Awaria komunikacji między zasilaczem a główną płytą sterującą (kod: "P6)

›

Błąd rozruchu sprężarki (kod: „LC”)
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›

Zabezpieczenie nadprądowe sprężarki (kod: „P5”); Utrata synchronizacji silnika sprężarki (kod: „H7”); Ochrona
IPM (kod: „H5”); Awaria fazy (kod: „LD”)

›

Awaria obwodu ładowania (kod: „PU”)
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20. CODZIENNA OBSŁUGA I KONSERWACJA
›
›
›
›
›
›
›

›
›
›

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, podczas produkcji w urządzeniu zainstalowano elementy ochronne.
W żaden sposób nie modyfikuj ani nie usuwaj tych elementów ochronnych.
Przed pierwszym uruchomieniem i przed uruchomieniem po długim przestoju (ponad 1 dzień), gdy urządzenie jest
odłączone od zasilania, należy najpierw podłączyć zasilanie i pozwolić urządzeniu na wstępne nagrzanie się przez
co najmniej 8 godzin.
Nigdy nie kładź niczego na urządzeniu i akcesoriach. Przestrzeń wokół urządzenia powinna być suche, czysta
i dobrze wentylowana. W odpowiednim czasie usuwaj kurz nagromadzony na żebrach skraplacza, aby zapewnić
dobrą pracę urządzenia.
Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia spowodowanemu przez zatkany system wodny, należy regularnie czyścić
jego filtr i często sprawdzać, czy nie należy uzupełnienić wody.
Aby zapewnić ochronę przed zamarzaniem, nigdy nie odłączaj zasilania, jeśli temperatura otoczenia spadnie
poniżej 0°C w zimie.
Aby zapobiec uszkodzeniom urządzenia przez mróz, podczas dłuższych przestojów należy spuszczać wodę
z urządzenia i instalacji rurowej. Aby to zrobić, otwórz korek spustowy zbiornika wody i spuść wodę.
Jeżeli zainstalowano zbiornik na wodę, ale parametr „Water tank” jest ustawiony na „Without” (Brak), funkcje
związane ze zbiornikiem nie będą działać, a wyświetlana temperatura w zbiorniku nadal będzie wynosić „-30”.
W takim przypadku woda w zbiorniku może zamarznąć lub w niskich temperaturach może dojść do innych poważnych
uszkodzeń. Z tego powodu po zainstalowaniu zbiornika na wodę należy ustawić parametr „Water tank” na „With”
(Z), w przeciwnym razie producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje takiej nieprawidłowej pracy.
Podczas normalnej pracy nie wyłączaj i nie włączaj urządzenia zbyt często oraz nie zamykaj ręcznego zaworu
instalacji wodnej.
Często sprawdzaj stan działania wszystkich części i upewnij się, że nie ma plam smaru na połączeniach rurowych
lub na zaworze napełniającym, aby zapobiec wyciekowi czynnika chłodniczego.
Jeśli pojawi się usterka, której użytkownik nie może rozwiązać, natychmiast skontaktuj się z autoryzowanym centrum
serwisowym.

Uwagi
Manometr jest zainstalowany na rurze wody powrotnej w urządzeniu. Utrzymuj ciśnienie hydrauliczne w systemie
zgodnie z następującymi punktami:
› Jeśli jest niższe niż 0,5 bara, należy natychmiast dodać wodę
› Podczas uzupełniania wody ciśnienie hydrauliczne układu nie powinno przekraczać 2,5 bara.
Awarie
Sprężarka nie
uruchamia się

Wysoki poziom
hałasu wentylatora

Wysoki poziom
hałasu sprężarki
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Przyczyny

Rozwiązania

Problem z mocą.

Odwróć kolejność faz.

Luźny drut.

Sprawdź i zabezpiecz.

Awaria płyty głównej.

Znajdź przyczynę i napraw ją.

Awaria sprężarki.

Wymień sprężarkę.

Poluzowana śruba mocująca wentylator.

Dokręć śrubę mocującą wentylatora.

Łopatka wentylatora dotyka pokrywy lub kratki.

Znajdź przyczynę i napraw ją.

Wentylator nie działa niezawodnie.

Wymień wentylator.

Ciekły czynnik chłodniczy dostaje się do sprężarki.

Sprawdź, czy zawór rozprężny jest
w porządku i czy czujnik temperatury nie jest
poluzowany.

Wewnętrzne części sprężarki są uszkodzone.

Jeśli znajdziesz usterkę, napraw ją. Wymień sprężarkę.
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Awarie
Pompa obiegowa
nie działa lub działa
nieprawidłowo.

Sprężarka często
uruchamia się lub
zatrzymuje.

Urządzenie niewiele
się nagrzewa,
nawet gdy pracuje
sprężarka.

Niska wydajność
podgrzewania
wody.

Przyczyny

Rozwiązania

Awaria zasilania lub listwy zaciskowej.

Znajdź przyczynę i napraw ją.

Usterka przekaźnika.

Wymień przekaźnik.

Powietrze w rurze wodnej.

Odpowietrz rurę.

Za mało lub za dużo czynnika chłodniczego.

Dodać lub odessać część czynnika chłodniczego.

Słaba cyrkulacja w systemie wodnym.

Instalacja wodna jest zatkana lub jest w niej powietrze.
Sprawdź pompę, zawór i orurowanie. Wyczyść filtr
wody lub odpowietrz rury.

Niskie obciążenie.

Zmień obciążenie lub dodaj urządzenie
magazynujące.

Wyciek czynnika chłodniczego.

Napraw nieszczelności i dodaj czynnik chłodniczy.

Awaria sprężarki.

Wymień sprężarkę.

Słaba izolacja termiczna instalacji wodnej.

Popraw izolację termiczną systemu.

Słaba wymiana ciepła na parowniku.

Sprawdź, czy dopływ i wylot powietrza do urządzenia
są prawidłowe i wyczyść parownik urządzenia.

Niski poziom czynnika chłodniczego
w urządzeniu.

Sprawdź, czy z urządzenia nie wycieka czynnik
chłodniczy.

Zablokowanie wymiennika ciepła po stronie wodnej.

Wyczyść lub wymień wymiennik ciepła.

20.1 Naprawa
Główne elementy
Ilustracja

Nazwa

Funkcja

Kompresor

Jest to rdzeń układu chłodniczego, który służy głównie do przekształcania
pary czynnika chłodniczego o niskiej temperaturze i pod niskim ciśnieniem
w parę o wysokiej temperaturze pod wysokim ciśnieniem,
a następnie wdmuchiwania jej do parownika. Tutaj zastosowano sprężarkę
dwustopniową w celu zwiększenia entalpii czynnika chłodniczego, co
może znacznie poprawić wydajność grzewczą urządzenia.

Elektryczny zawór rozprężny

Jest to jeden z czterech głównych komponentów i służy do przekształcania
ciekłego czynnika chłodniczego o wysokim ciśnieniu w niskotemperaturową, niskociśnieniową mieszaninę pary i cieczy oraz do regulacji przepływu czynnika chłodniczego wchodzącego do parownika.

Separator gaz-ciecz

Jest on instalowany po stronie przewodu ssawnego, a jego zadaniem
jest zapobieganie przedostawaniu się ciekłego czynnika chłodniczego
do sprężarki, co w przeciwnym razie mogłoby doprowadzić do zalania
sprężarki ciekłym czynnikiem chłodniczym i w konsekwencji uszkodzenia
sprężarki.

Zawór 4-drogowy

Służy do przełączania kierunku przepływu czynnika chłodniczego podczas przełączania między chłodzeniem a ogrzewaniem. Może być również używany do odszraniania przeciwprądowego.

Płytowy wymiennik ciepła

Jest to płytowy wymiennik ciepła na czynnik chłodniczy, używany do
skraplania wysokotemperaturowego, wysokociśnieniowego gazowego
czynnika chłodniczego lub do odparowywania niskotemperaturowego,
niskociśnieniowego ciekłego czynnika chłodniczego. Ciepło kondensacji
jest usuwane przez wodę obiegową, a ciepło do parowania jest również
dostarczane przez wodę obiegową.
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Ilustracja

Nazwa

Pompa wodna

Naczynie wzbiorcze

Przełącznik przepływu

Funkcja

Jest to urządzenie napędzane silnikiem służące do cyrkulacji wody.

Służy do utrzymania stabilnego ciśnienia w układzie wodnym. Zbiornik jest
wypełniony pewną ilością azotu, który jest oddzielony od wody poduszką
gazową. Kiedy ciśnienie wody przekracza ciśnienie azotu, poduszka
gazowa rozszerza się i woda przenika do naczynia, aby zmniejszyć
ciśnienie w układzie wodnym. I odwrotnie, gdy ciśnienie w systemie
wodnym spada, azot w zbiorniku wypycha wodę do systemu wodnego.
Zapobiega zamarzaniu wymiennika ciepła z powodu zmniejszonego
przepływu wody. Gdy przepływ spada do wartości granicznej, gdy
przełącznik przepływu jest aktywowany, przełącznik otwiera się,
urządzenie zgłasza błąd i wyłącza się.

Podgrzewacz

Używany w trybie ogrzewania i ogrzewania wody, ale NIE UŻYWANY
w trybie chłodzenia. Z jednej strony może zwiększyć dochłodzenie
przed zaworem rozprężnym, a z drugiej strony może podgrzać czynnik
chłodniczy w obiegu grzewczym.

Zawór bezpieczeństwa

Zapobiega nietypowemu wzrostowi ciśnienia wody obiegowej.
Jeśli ciśnienie jest większe niż ustawiona wartość (0,3 MPa), ten zawór
otwiera się, aby uwolnić ciśnienie wody.

Zawór odpowietrzający

Służy do usuwania powietrza uwięzionego w układzie wodnym
w celu zapewnienia normalnej pracy układu. Jest zwykle instalowany
w najwyższym punkcie systemu.

20.2 Napełnianie i ekstrakcja czynnika chłodniczego
Urządzenie zostało napełnione czynnikiem chłodniczym przed wysyłką od producenta. Za dużo lub za mało czynnika
chłodniczego spowoduje nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie sprężarki. Gdy czynnik chłodniczy musi zostać
dodany lub odciągnięty w celu instalacji, konserwacji lub z innych powodów, należy wykonać poniższe czynności i
podać nominalną ilość czynnika chłodniczego na tabliczce znamionowej.
Wylot: Zdejmij metalowe panele na obudowie urządzenia, podłącz wąż do zaworu napełniania, a następnie usuń
czynnik chłodniczy.
OSTRZEŻENIE:
›
›
›
›
›
›

Ekstrakcja jest dozwolona tylko wtedy, gdy urządzenie zostało zatrzymane.
(Wyłącz zasilanie i podłącz je ponownie po 1 minucie.)
Podczas ekstrakcji należy używać sprzętu ochronnego, aby zapobiec ewentualnym odmrożeniom.
Po zakończeniu zasysania czynnika chłodniczego i niemożności natychmiastowego opróżnienia należy odłączyć
wąż, aby zapobiec przedostawaniu się powietrza lub brudu do urządzenia.
Po zakończeniu ekstrakcji czynnika chłodniczego użyj węża podłączonego do zaworu napełniania, manometru
i pompy próżniowej, aby odkurzyć urządzenie.
Po zakończeniu opróżniania ciśnienie w urządzeniu powinno pozostawać poniżej 80 Pa przez co najmniej 30
minut, aby zapewnić brak przecieków w układzie. Do odkurzania można zastosować zawór napełniający
1 lub zawór napełniający 2.
Po zakończeniu opróżniania i upewnieniu się, że w układzie nie ma wycieków, można napełnić układ czynnikiem
chłodniczym
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20.3 Metody wykrywania nieszczelności:
Poniższe metody wykrywania wycieków czynnika chłodniczego są odpowiednie dla systemów zawierających palny
czynnik chłodniczy.
Do wykrywania wycieków łatwopalnego czynnika chłodniczego można stosować elektroniczne detektory wycieków,
ale ich czułość może być niewystarczająca i może być wymagana ponowna kalibracja. (Urządzenie wykrywające
należy skalibrować w miejscu, w którym nie ma czynnika chłodniczego.)
Upewnij się, że detektor jest odpowiedni do używanego czynnika chłodniczego i nie może spowodować jego zapłonu.
Urządzenie do wykrywania nieszczelności czynnika chłodniczego musi być ustawione na procent LFL (dolna granica
palności) czynnika chłodniczego, musi być skalibrowane dla stosowanego czynnika chłodniczego i musi być w stanie
określić odpowiednie stężenie gazu (maks. 25%).
Roztwory do wykrywania nieszczelności można stosować w przypadku większości czynników chłodniczych, ale
należy unikać stosowania środków czyszczących zawierających chlor, ponieważ chlor może reagować z czynnikiem
chłodniczym i powodować korozję rur miedzianych.
W przypadku podejrzenia wycieku czynnika chłodniczego należy usunąć/zgasić wszystkie otwarte płomienie. W przypadku wykrycia wycieku czynnika chłodniczego wymagającego lutowania w celu naprawy, cały czynnik chłodniczy
należy usunąć z systemu lub odizolować (za pomocą zaworów odcinających) w części systemu oddalonej od miejsca
wycieku. Przed i podczas lutowania system rurociągów należy przedmuchać azotem beztlenowym (OFN).
OSTRZEŻENIE:
Przed i podczas pracy należy użyć odpowiedniego detektora wycieku czynnika chłodniczego, aby monitorować obszar
roboczy i upewnić się, że technicy są dobrze zaznajomieni z potencjalnym i rzeczywistym wyciekiem łatwopalnego
czynnika chłodniczego. Upewnij się, że urządzenie do wykrywania nieszczelności jest odpowiednie dla palnego
czynnika chłodniczego. Nie powinien tworzyć iskier, powinien być całkowicie zamknięty i z natury bezpieczny.
20.4 Wymiana pręta anodowego
OSTRZEŻENIE:
Przed jakąkolwiek instalacją lub wymianą upewnij się, że zasilanie jest odłączone!
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