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1

Общи предпазни мерки за
безопасност





Оригиналът на документацията е написан на английски.
Всички други езици са преводи.

Преди да започнете поддръжка и сервизиране
прочете сервизното ръководство.

Описаните в този документ предпазни мерки обхващат
много важни теми, затова трябва да бъдат следвани
внимателно.
Инсталирането на системата и всички дейности, описани в
ръководството за монтаж, трябва да се извършват от
оторизиран сервизен техник.

1.1.1

Значение на предупрежденията и
символите

Описание
Преди инсталация прочетете ръководството за
монтаж и експлоатация, и електрическата схема
за окабеляване.

Информация за документацията

1.1


Символи

За повече информация, погледнете инструкциите
за монтаж и експлоатация.

1.2 Информация за потребителя


Ако не сте сигурни как да работите с термопомпата,
обърнете се към сервизен техник.



Този уред може да се използва от деца над 8 години и хора
с намалени физически, сетивни или умствени способности
или липса на познания, само ако те са били наблюдавани
или инструктирани за безопасно използване на уреда и
разбират опасностите. Децата не трябва да играят с уреда.
Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от
деца без надзор.

ОПАСНОСТ
Предупреждава за ситуация, която води до смърт или
сериозно нараняване.
ОПАСНОСТ: РИСК ОТ ТОКОВ УДАР

ВНИМАНИЕ

Предупреждава за ситуация, която може да доведе до
електрически удар.

За да избегнете токов удар или пожар:


НЕ обливайте термопомпата с вода.

ОПАСНОСТ: РИСК ОТ ИЗГАРЯНЕ



НЕ използвайте термопомпата с мокри ръце.

Предупреждава за ситуация, която може да доведе до
изгаряне поради екстремнo горещи или студени
температури.



НЕ поставяйте предмети съдържащи вода върху
термопомпата.

ОПАСНОСТ: РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ

ВНИМАНИЕ

Предупреждава за ситуация, която може да доведе до
експлозия.



НЕ поставяйте никакви предмети или устройства
върху термопомпата.



НЕ стъпвайте и не сядайте върху термопомпата.

ВНИМАНИЕ
Предупреждава за ситуация, която може да доведе до
смърт или сериозно нараняване.



Климатичните тела са маркирани със следния символ:

ВНИМАНИЕ: ЗАПАЛИМ МАТЕРИАЛ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обозначава ситуация, която може да доведе до леки или
умерени наранявания.
ВНИМАНИЕ
Предупреждава за ситуация, която може да доведе до
повреда на термопомпата или имуществото.
ИНФОРМАЦИЯ
Показва полезни съвети или допълнителна информация.

Това означава, че електрическите и електронните уреди не
могат да се смесват с несортираните битови отпадъци. НЕ
се опитвайте да разглобявате системата сами: демонтажът
на системата, събирането на охлаждащия агент, на
маслото и на другите части трябва да се извърши от
оторизиран техник, и трябва да отговаря на
законодателството.
Климатичните тела трябва да бъдат отремонтирани в
специализирано съоръжение за повторна употреба,
рециклиране и възстановяване. Като гарантирате
правилното изхвърляне на този продукт, ще предотвратите
потенциални негативни последици за околната среда и
човешкото здраве. За повече информация се свържете с
вашия сервизен техник или местен законодателен орган.

1.3 Информация за инсталатора
1.3.1 Общи условия
Ако не сте сигурни как да инсталирате или работите
с устройството, свържете се с вашия дилър.
ИНФОРМАЦИЯ
Неправилното инсталиране или поставяне на климатичната
термопомпа или аксесоарите може да доведе до токов удар, късо
съединение, течове, пожар или други повреди на машината.
Използвайте само аксесоари, допълнително оборудване и резервни
части, предоставени или одобрени от Daikin.
ВНИМАНИЕ

избегне навлизане на вода в термопомпата.

В съответствие със законодателството може да е необходимо да
се осигури дневник на термопомпата, съдържащ следната
информация: извършена поддръжка, ремонтни дейности,
резултатите от тестове и профилактики на системата...
Освен това трябва да се предостави и следната информация към
потребителя на достъпно място:
• Инструкции за изключване на системата в случай на авария
• Име и адрес на пожарната, полицията и болницата
• Име, адрес и денонощни телефонни номера за информация в
Европа. EN378 предоставя необходимите насоки за попълване
на този дневник.

Уверете се, че инсталацията и вложените материали
отговарят на законодателните изисквания (описани в
документацията на Daikin).

1.3.2 Място за монтаж


Осигурете достатъчно пространство около термопомпата
за сервизиране и циркулация на въздуха.

ВНИМАНИЕ



Уверете се, че мястото за монтаж издържа на теглото и
вибрациите на термопомпата.



Уверете се, че помещението за монтаж е добре
вентилирано. НЕ блокирайте вентилационните отвори.



Уверете се, че термопомпата е нивелирана.

По време на монтаж, поддръжка и сервизиране на техниката
трябва да сте снабдени с подходяща лична защитна екипировка
(защитни ръкавици, предпазни очила, ...).

ОПАСНОСТ: РИСК ОТ ИЗГАРЯНЕ




НЕ докосвайте тръбите на хладилния агент, тръбите за
водата или вътрешните компоненти в режим на работа или
непосредствено след спиране. Може да е твърде горещо
или твърде студено. Изчакайте термопомпата да се върне
към нормалната температура или носете предпазни
ръкавици.

НЕ монтирайте термопомпата на следните места:


В потенциално експлозивни помещения.



На места, където има машини, които излъчват
електромагнитни вълни. Електромагнитните вълни могат да
повлияят на системата за управление и да причинят
неизправност на термопомпата.



На места, където има опасност от пожар поради изтичане
на запалими газове (като бензин), въглеродни влакна,
запалим прах.



На места, където се произвежда корозивен газ (например:
сярна киселина). Корозията на медни тръби или споени
части може да доведе до изтичане на хладилния агент.

НЕ докосвайте случайно изтичащ хладилен агент.

ВНИМАНИЕ
Осигурете подходящи мерки, за да предотвратите възможността
термопомпата да бъде използвана като подслон от малки
животни. Малките животни, които влизат в контакт с
електрическите части, могат да причинят неизправности и
пожар.

1.3.3 Хладилен агент
За повече информация погледнете ръководството за
инсталиране на термопомпата.

ВНИМАНИЕ

НЕ докосвайте входния отвор за въздуха или
алуминиевите ламели на термопомпата.
ВНИМАНИЕ


НЕ поставяйте никакви предмети или друго
устройство върху термопомпата.



НЕ стъпвайте и не сядайте върху термопомпата.

ВНИМАНИЕ
По време на тестване на системата НИКОГА не
достигайте по-високо налягане от максимално
допустимото налягане (както е посочено на табелата на
термопомпата).

ВНИМАНИЕ


ИНФОРМАЦИЯ
Всички монтажни работи по външното тяло е добре да бъдат
извършвани при подходящи метеорологични условия, за да се
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Вземете достатъчно предпазни мерки в случай на
изтичане на хладилен агент. Ако има наличен теч,
незабавно проветрете помещението. Възможни са
следните рискове:

Ръководство за монтаж и
експлоатация





Прекалените концентрации на хладилен агент в
затворено помещение могат да доведат до
недостиг на кислород.
Може да се получи токсичен газ, в случай че има
контакт на хладилния агент с огън.

ОПАСНОСТ: РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ
Функция за събиране на хладилен агент
“Pump down” - изтичане на хладилен
агент. Ако искате да изпомпате системата и
се появи теч в хладилния кръг:




НЕ използвайте автоматичната функция
на помпата “Pump down”, с която може
да съберете целия хладилен агент от
системата във външното тяло. Възможни
са следните последици:
Самовъзпламеняване и експлозия на
компресора, поради навлизането на
въздух в работещия компресор.
Използвайте отделна система за
събиране на хладилен агент, така че
компресорът на термопомпата да НЕ
трябва да работи.

• Заредете течния хладилен агент, както следва:
При наличие/липса на:

Тогава:

Тръба за хладилен агент
(бутилката е маркирана
"тръба за пълнене")

Бутилката за хладилен
агент трябва да е
изправена.

Няма налична тръба

Бутилката за хладилен
агент трябва да е
обърната надолу.



Отворете бутилката за хладилен агент бавно.



Заредете хладилния агент в течно състояние.
Добавянето му в газово състояние може да
попречи на нормалната работа на системата.
ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
Хладилният агент трябва да бъде събиран.
НЕ го освобождавайте директно в околната
среда. Използвайте вакумна помпа.

ИНФОРМАЦИЯ
• ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ПОВРЕДА НА КОМПРЕСОРА, НЕ
ЗАРЕЖДАЙТЕ СИСТЕМАТА С ПОВЕЧЕ ОТ
ОПРЕДЕЛЕНОТО КОЛИЧЕСТВО ХЛАДИЛЕН АГЕНТ.

Когато охладителната система трябва да
се отвори, с хладилния агент трябва да се
работи съгласно законодателство.

ВНИМАНИЕ
Уверете се, че в системата няма кислород.
Хладилният агент може да бъде зареден
единствено след като е направен тест за
пропуск и системата е вакумирана.


В случай, че се изисква дозареждане,
погледнете табелата на термопомпата, на
която е посочен вида на хладилния агент и
необходимото количество.



Термопомпата е фабрично заредена с
хладилен агент и в зависимост от размерите и
дължините на тръбите, някои системи изискват
допълнително зареждане.



Използвайте само инструменти, които са
предвидени за определения хладилен агент в
системата, за да осигурите устойчивост при
налягане и да се предотврати навлизането на
чужди материали в системата.

Когато процедурата за зареждане на
хладилния агент се извърши с прекъсване,
незабавно затворете вентила на бутилката за
хладилен агент. Ако клапанът не е затворен
веднага, оставащото налягане може да
дозареди системата с нежелано
допълнително количество хладилен агент.

1.3.4 Вода
За повече информация погледнете ръководството
за инсталиране на термопомпата.
ИНФОРМАЦИЯ
Уверете се, че качеството на водата е в
съответствие с Директива 98/83 на ЕС

1.3.5 Електрическа връзка
ОПАСНОСТ


Изключете цялото захранване, преди да свалите
капака на контролната кутия, да подвържете
електрическите кабели или да докосвате
електрическите части.



Изключете захранването за повече от 1 минута и
измерете напрежението на клемите на
кондензаторите на главната верига или
електрическите компоненти преди извършване на
техническо обслужване. Напрежението трябва да е
по-малко от 50V DC, преди да можете да докосвате
електрическите компоненти. За местоположението
на клемите вижте диаграмата за свързване.



НЕ докосвайте електрическите компоненти с мокри
ръце.



НЕ оставяйте машината без надзор, когато
сервизния капак е свален.

ИНФОРМАЦИЯ
Предпазни мерки при полагане на
захранващата мрежа:


Не свързвайте кабели с различна
дебелина към клемореда на захранването
(по-слабо захранване може да причини
необичайна топлина).



Когато свързвате кабели с една и съща
дебелина, направете както е показано на
фигурата по-долу.



За окабеляване използвайте точно
определения захранващ проводник и го
свържете здраво, за да предотвратите
неговото разместване.



Използвайте подходящ инструмент за
затягане на винтовете на клемите. Отверка
с малка глава ще направи невъзможно
затягането. Прекаленото затягане на
винтовете на клемите може да ги счупи.

ВНИМАНИЕ
Ако не е инсталиран фабрично, трябва да се
монтира главен прекъсвач, осигуряващ пълно
изключване в случай на свръхнапрежение от
категория III. Необходимо е да се монтира
към захранващите електрически кабели.

ВНИМАНИЕ
Използвайте САМО медни проводници.


Уверете се, че използвате
предназначените за целта захранващи
кабели, които отговарят на изискванията.



Окабеляването трябва да се извършва
съгласно електрическата схема,
предоставена с термопомпата.



НИКОГА не притискайте кабелите и се
уверете, че са разположени на
разстояние от остри ъгли и тръби.



Уверете се, че сте заземили
захранващия кабел. НЕ заземявайте
термопомпата към тръбопроводи или
разрядници. Непълното заземяване
може да причини токов удар.



Уверете се, че използвате отделна
захранваща ел. верига. НИКОГА не
използвайте захранване от друг уред.



Уверете се, че сте инсталирали
необходимите предпазители или
прекъсвачи.



Уверете се, че сте инсталирали
предпазител за утечка, тъй като това
може да доведе до токов удар или
пожар.



Когато инсталирате предпазителя за
утечки, уверете се, че той е съвместим с
инвертора (устойчив на високочестотен
електрически шум), за да избегнете
ненужното му отваряне.
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Инсталирайте захранващите кабели на поне 1
метър разстояние от телевизори или радиостанции,
за да избегнете нежелани смущения. В зависимост
от радиовълните, разстоянието от 1 метър може да
не бъде достатъчно.
ВНИМАНИЕ


След приключване на работата с
електрическото захранване, уверете се
че всички електрически компоненти в
контролната кутия са свързани
правилно.



Уверете се, че всички капаци са
затворени преди стартиране на
термопомпата.

Ръководство за монтаж и
експлоатация

1.4 Речник
Дилър
Дилър на техниката.
Оторизиран сервизен техник
Технически специалист, който е
квалифициран да инсталира машината.
Потребител
Лице, което е собственик на продукта и / или
експлоатира техниката.
Законови разпоредби
Всички международни, европейски,
национални и местни директиви, закони,
наредби и / или кодекси, които са приложими
за даден продукт.
Сервизна фирма
Квалифицирана фирма, която може да
изпълнява или координира необходимата
услуга за тениката.
Ръководство за монтаж
Ръководството за монтаж са инструкции за
определен продукт или приложение, които
описват как да се извърши монтажа,
конфигурацията и поддръжката на техниката.
Ръководство за експлоатация
Ръководството за експлоатация са
инструкции за определен продукт или
приложение, които описват как се работи с
техниката.
Аксесоари
Допълнително оборудване, което се доставя
с техниката и трябва да бъде инсталирано в
съответствие с инструкциите в
придружаващата документация. Тук се
включват и енергийните етикети и
ръководства.
Допълнително оборудване
Оборудване, направено или одобрено от
Daikin, което може да се комбинира с
техниката, съгласно инструкциите в
придружаващата го документация.
Съвместимо оборудване
Оборудване, което не е произведено от
Daikin, но е възможно да се комбинира с
техниката, съгласно указанията в
придружаващата го документация.

2

Въведение

Това ръководство за монтаж и поддръжка e
неразделна част от настоящата машина (наричана
по-долу "термопомпа").
Ръководството трябва да се съхранява за бъдещи
справки до тогава, докато не се преустанови
нейното използване. Това ръководство е
предназначено, както за технически лица
(монтажници - осигуряващи техническо
обслужване), така и за крайния потребител. Етапите
при монтажа, които трябва да бъдат спазени, за да
се постигне правилна и безопасна работа на
термопомпата, както и основните правила при
използване и поддръжка, са описани в това
ръководство.
В случай на повторна продажба на термопомпата
или промяна на собственика, ръководството трябва
да придружава техниката до новото и
местоназначение.
Преди да инсталирате и / или използвате
термопомпата, прочетете внимателно това
ръководство за употреба и по-специално глава 5,
свързана с безопасността.
Ръководството трябва да се съхранява заедно с
термопомпата и във всеки случай винаги трябва да
е на разположение на квалифицирания персонал,
отговарящ за монтажа и поддръжката.
В ръководството се използват следните символи, за
да се намери бързо най-важната информация
Информация за безопасността

Процедури, които да бъдат следвани

Информация / Предложения

2.1

Продукти

Уважаеми клиенти,
Благодарим ви, че сте закупили този продукт.
Нашата компания винаги е обръщала голямо
внимание на проблемите с околната среда и поради
това използва технологии и материали за
производството на своите продукти в съответствие
със стандартите на европейската общност: RAEE
2012/19 / UE и RoHS 2011/65 / UE.

2.2

Условия

Съответствието на съдържанието на тези
инструкции за потребителя е било подложено на
задълбочена проверка. Независимо от това,
е възможно да възникнат някои несъответствия;
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С цел постигане на техническо усъвършенстване
ние си запазваме правото да извършваме
конструктивни модификации на термопомпата или
на техническите данните по всяко време.
Следователно ние не приемаме искове за
отговорност, които могат да бъдат свързани с
подадената информация в инструкциите,
техническите параметри, чертежи или описания, без
да се засягат грешките от какъвто и да е вид.
Доставчикът не носи отговорност за щети,
причинени от злоупотреба, неправилна употреба
или вследствие на ремонти дейности от
неоторизирани лица, както и извършването на
модификации по термопомпата.
ВНИМАНИЕ !
Този уред може да се използва от деца над
8 години и хора с намалени физически,
сетивни или умствени способности или
липса на познания, само ако те са били
наблюдавани или инструктирани за
безопасно използване на уреда и разбират
опасностите.
Децата не трябва да играят с уреда.
Почистването и поддръжката не трябва да
се извършват от деца без надзор

2.3

Авторско право

Тези инструкции за потребителя съдържат
информация, защитена от авторското право.
Забранено е да се фотокопират, преиздават,
превеждат или записват изцяло или частично, без
предварително разрешение от страна на Daikin.
Всяко нарушение е предмет на изплащане на
обезщетение за причинени щети. Всички права са
запазени, включително тези, произтичащи от
издаването на патенти или регистрацията на
продукти.

2.4

Принцип на работа на
системата

Термопомпата, коятп се отнася към серия: 1.9 kW и
2.9 kW, може да се използва за производство на
битова гореща вода. Термопомпата може да
прехвърля топлинна енергия от източник на ниска
температура към друг с по-висока температура и
обратно (осъществява се чрез топлообменници).
Термопомпата използва воден кръг, заедно с
компресор, изпарител, кондензатор и регулиращ
вентил. В тази верига протича течност / газ за
охлаждане (вижте точка 4.6).
Компресорът създава разлика в налягането във
вътрешността на веригата, която позволява да се
постигне термодинамичен цикъл: флуидът
преминава през изпарителя, като се изпарява при
ниско налягане чрез поглъщане на топлина, тази
пара се компресира и задвижва към кондензатора,
където течността кондензира при високо налягане,
освобождавайки абсорбираната топлина. След
кондензатора флуидът преминава през така
наречения регулиращ вентил и губи налягане, и

Ръководство за монтаж и
експлоатация

температурата започва да се изпарява, повторно
навлиза в изпарителя и този цикъл се повтаря.
Кондензатор
Водосъдържател
Компресор

Модел

Описание

EKHH2E200AAV3(3)
EKHH2E260AAV3(3)

Термопомпа въздухвода за битова
гореща вода.

EKHH2E260PAAV3(3)

Термопомпа въздухвода за битова
гореща вода и връзка
със соларна система.

Изпарител

3

Термопомпата се доставя опаковано в картонен
кашон, прикрепен върху палет с три винта.

Въздух
Ел. топлинна енергия

Регулиращ
вентил

Топла вода

Топлина от въздуха

Студена вода

Фиг. 1 – Принцип на действие
Принципът на действие на термопомпата е както
следва (фигура 1):
I-II: Хладилният агент се засмуква от компресора,
преминава във вътрешността на изпарителя и
докато се изпарява абсорбира топлината от
въздуха.
В същото време околният въздух се засмуква от
термопомпата чрез вентилатор; Въздухът губи
топлината си, като преминава през акумулатора на
изпарителя;
II-III: Хладилният агент преминава в компресора,
увеличава налягането, повишава се температурата
и се превръща в прегрята пара;
III-IV: Вътре в кондензатора хладилния агент
освобождава акумулираната топлина във водата на
водосъдържателя (бойлер). Този процес на обмен
позволява хладилния агент да преминава от
прегрята пара в течно състояние чрез кондензиране
при постоянно налягане и понижаване на
температурата;
IV-I: Течният хладилен агент преминава през
регулиращ вентил, който понижава налягането и
температурата, и те се връщат в първоначалните
условия. Термодинамичният цикъл се повтаря
отново.

2.5

Транспортиране

Налични модели и
конфигурации

Тази термопомпа се предлага с отоплителна
мощност от (1.9 kW), и може да бъде
конфигурирана, в зависимост от комбинираното
използване с дргуги топлинни източници (напр.
соларна система, камина с биомаса, други).

Използвайте палетно подемно-транспортно
средство, за да разтоварите термопомпата: с
препоръчителна товароподемност от минимум 250
кг.
За да може да бъдат
развъртяни по-лесно
фиксиращите винтове,
пакетираната
термопомпа може да
бъде поставена в
хоризонтална позиция.
Разопаковането трябва
да се извършва
внимателно, така че да
не се повреди корпуса
на термопомпата, в
случай че бъдат
използвани остри
предмети за отваряне
на опаковката.
След като сте отстранили кашона, уверете се, че по
термопомпата няма видими неизправности. Ако
имате съмнения, не използвайте термопомпата и
потърсете помощ от упълномощен техник.
Съгласно разпоредбите за опазване на околната
среда, уверете се, че всички доставени аксесоари с
термопомпата са били извадени преди да се
изхвърли опаковката.
ВНИМАНИЕ!
Всички опаковки (скоби, картонени кутии и
др.) не трябва да се предоставят на деца, тъй
като те представляват опасност.

(*) Забележка: по преценка на Daikin видът на
опаковката може да бъде променен.
За целия период, в който термопомпата не се
използва, е необходимо да не се излага на външни
атмосферни условия.
Разрешени позиции за транспортиране и пренасяне
на термопомпата са следните:

Позиции, които не са разрешени при
транспортиране и пренасяне на термопомпата:

√
√
ВНИМАНИЕ !
При транспортиране никога не прилагайте
натиск върху горната част на машината.

ВНИМАНИЕ !
Термопомпата може да се транспортира
хоризонтално непосредствено преди да се
позиционира, както е посочено по-горе
(погледнете "Позициите, разрешени за
транспортиране ") и като се погрижите да
поставите някои подпори от долната страна
на водосъдържателя, за да не прилагате
натиск върху горната част, която не е
стабилна за захващане. Когато се
транспортира хоризонтално, дисплеят на
термопомпата трябва да е обърнат нагоре.
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4

Конструктивни характеристики

1

Термопомпа.

2

Панел за управление на термопомпата.

3

Пластмасов корпус.

4

Емайлиран стоманен водосъдържател,
отговарящ на стандартите UNI (обем: 200, 260
литра).

29

1
4

5

Горен датчик на водосъдържателя.

6

Долен датчик на водосъдържателя.

7

Сервизен порт за зареждане с хладилен агент.

8

Вентилатор за рециркулация на външния
въздух.

9

Вентил.

10

Високо ефективен топлообменник.
Количеството на хладилен агент в него, се
регулира от термостатен вентил.

2

5

6

3

11

Входящ отвор за въздух ( 160 mm).

12

Изходящ отвор за въздух ( 160 mm).

13

Ротационен компресор.

14

Сменяем магнезиев анод.

15

(1.5 kW – 230 W) Електрически нагревател

16

Изпускателна линия от кондензната помпа.

17

Връщаща линия на кондензатора.

18

Сменяем магнезиев анод.

19

Изходящ отвор за топлата вода (G 1”).

20

Връзка за рециркулация (G ¾”).

21

Входяща връзка към соларна система (G 1” ;
2,
1 m абсорбционна повърхност).

22

Отвор за конденза (G 1/2”).

23

Входяща връзка към соларна система (G 1” ;
2
1 m повърхност).

24

Входящ отвор за студената вода (G 1”).

25

50 mm полиуретанова изолация.

26

Автоматичен сензор за налягане.

29

Филтър за входящия въздух.

30

½”G отовор за температурна термосонда.

4

12 10

11

7

9

26

8

1/4

30
14

1/4

19

15
16

20
22

21

17
18
23
25

24

4.1 Технически характеристики
1.9 kW
Описание
Топлинна мощност на
термопомпата
Обща топлинна мощност
1

Време за затопляне на водата ( )
Време за бързо затопляне на
1

водата ( )
2

Топлинни загуби ( )

u.m.

EKHH2E200AAV3(3)

EKHH2E260AAV3(3)

EKHH2E260PAAV3(3)

kW

1.82

1.82

1.82

kW

3.4

3.4

3.4

h:m

8:17

10:14

10:14

h:m

3:58

5:06

5:06

W

60

70

71

Електрически данни
Захранване

V

1/N/230

Честота

Hz

50

Степен на водозащита

IPX4

Максимална входяща мощност на
термопомпата

kW

0.53

0.53

0.53

Номинална входяща мощност

kW

0.43

0.43

0.43

Ел. нагревател + максимална
входяща мощност на
термопомпата

kW

2.03

2.03

2.03

Електрическа мощност на ел.
нагревателя

kW

1.5

1.5

1.5

A

2.4

2.4

2.4

Максимално захранване на
термопомпата
Препоръчителни предпазители

A
Вътрешна защита на
термопомпата

16A T предпазител / 16A автоматичен прекъсвач,
характеристика С (трябва да е наличен при монтажа на
захранващите системи)
Единичен термостат за безопасност с ръчно нулиране

Условия на работа на термопомпата
Мин.÷ макс. температура на
входящия въздух в термопомпата
(90% влажност)

°C

-7÷38

Мин. ÷ макс. температура в
инсталационното помещение

°C

5÷38

Работна температура
Максимално достижима
температура на термопомпата в
икономичен режим
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°C

56

56

56
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Максимално достижима
температура на термопомпата в
автоматичен режим

°C

70

70

Компресор

70

Ротационен

Защита на компресора

Термопрекъсвач с автоматично нулиране

Термодинамична защитна ел. верига

Предпазен пресостат с автоматично нулиране

Вентилатор

Центрообежен

Външен диаметър

mm

160

Обороти в минута

rpm

1650÷2100

Обмен на въздуха

m /h

3

350÷500

Pa

120

Максимално налягане
Защита на мотора

Вътрешен термичен прекъсвач с автоматично нулиране

Кондензатор

Опакован външно, без да е в контакт с вода

Хладилен агент

R134a

Тегло

g

900

900

900

Номинален обем на водата във
водосъдържателя

l

196

250

242

Макс. количество на използваемата
3
топла вода Vmax ( )

l

275

342

342

N/A

N/A

1.0 m

Mg AnodeØ26x400
mm

1 x Mg
anodeØ26x250 mm
+
1 x Mg
anodeØ26x250 mm

1 x Mg
anodeØ26x250 mm
+
1 x Mg anode
Ø26x400 mm

Съхранение на водата

Серпентина за свързване към
соларна система

m

2

Защита от образуване на котлен
камък

Изолация

2

50 mm полиуретанова пяна с висока плътност

Обезскрежаване

Активно с клапан за горещ газ

Размери

mm

Тегло

Kg

103

115

132

dB(A)

53

53

53

Да

Да

Да

7

7

7

4

Шумови характеристики Lw(A) ( )
Автоматичен цикъл на
5
дезинфекция: Anti-Legionella ( )
Максимално работно налягане

Bar

H1714xD600xDmax65 H2000xD600xDmax65 H2000xD600xDmax65
0
0
0

1

( ) температура на входящия въздух 7°C (6°C), външна темп. 20°C, топла вода от 10°C до 55°C, (съгласно
регламент UNI EN 16147-2011)
()

2

измерените показатели са в съответствие с регламент UNI EN 12897-2006

3

измерените показатели са в съответствие с регламент UNI EN 16147-2011

4

измерените показатели са в съответствие с регламент EN 12102-2013

()
()
5

( ) функцията се активира автоматично на всеки 30 дни, при работа на термопомпата

системи в съответствие с EN 12828 стандарт.

5

Важна информация

ЗАБЕЛЕЖКА:
Daikin не носи отговорност, в случай че
термопомпата се използва за други цели, извън
предназначените, както и по отношение на
възникнали грешки при монтажа.

5.1 В съответствие с
Европейските разпоредби
Настоящата термопомпа е устройство,
предназначено за вътрешна употреба в
съответствие със следните европейски директиви:


Директива 2011/65 / ЕС относно ограниченията за
употребата на определени опасни вещества в
електрическото и електронното термопомпа (RoHS);



Директива 2014/30 / ЕС - електромагнитна
съвместимост (ЕМС);



Директива 2014/35 / ЕС - Директива за ниско
напрежение (LVD)



Директива 2009/125 / ЕО Изисквания за
екопроектиране.

ВНИМАНИЕ!
ЗАБРАНЕНО Е ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕРМОПОМПАТА ЗА
ЦЕЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДВИДЕНИТЕ. ВСЯКА ДРУГА
УПОТРЕБА ТРЯБВА ДА СЕ СЧИТА ЗА НЕПРАВИЛНА И
СЛЕДОВАТЕЛНО НЕ СЕ ДОПУСКА.

ЗАБЕЛЕЖКА:
По време на проектиране и изграждането на
системите се спазват действащите местни
правила и разпоредби.

5.2 Степен на защита на
термопомпата
Степента на водозащита на термопомпата е: IPX4.

5.3 Ограничения при употреба
ВНИМАНИЕ!
Това устройство не е проектирано и не е
предназначено за използване в опасни
среди (поради наличието на потенциално
експлозивни атмосфери - в съответствие с
ATEX стандартите или с изисквано IP
ниво, надвишаващо това на
термопомпата). Неправилното
функциониране на машината може да
причини смърт или нараняване на хора,
или животни , както и да доведе до
сериозни поражения на обекти или
заобикалящата околна среда.

БЕЛЕЖКА:
В случай на повреда на термопомпата, това
може да причини щети (на хора, животни
или други електроуреди). Необходимо е да
се направи отделна система за мониторинг с
алармени функции, за да се избегнат
неизправности. Освен това е необходимо да
се осигури алтернативен вариант на
термопомпата в случай на повреда!

5.5 Основни правила за
безопасност


Термопомпата трябва да се използва от
възрастни;



Не отваряйте и не разглобявайте
термопомпата, когато е свързана към
електрическото захранване;



Не докосвайте термопомпата с влажни ръце;



Не пръскайте термопомпата с вода;



Не сядайте или не поставяйте никакви
предмети върху термопомпата.

5.6 Информация за хладилния
агент
Термопомпата работи с флуориран парников газ,
включен в протокола от Киото. Не освобождавайте
такъв газ в околната среда.
Вид на хладилния агент: HFC-R134a.
Цялостна поддръжка и събиране на хладилен
агент трябва да се извършва само от
квалифициран персонал.

5.4 Работни ограничения
Описаната термопомпа е предназначена да се
използва за загряване на битова гореща вода в
рамките на предвидените за това ограничения при
употреба.
Термопомпата може да се монтира и въвежда в
експлоатация само при затворени отоплителни
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6

Монтаж и свързване



ВНИМАНИЕ !

ВНИМАНИЕ!
Монтажът, въвеждане в експлоатация и
поддръжка на термопомпата трябва да се
извършва от квалифициран и оторизиран
персонал. Не се опитвайте да инсталирате
термопомпата сами.

6.1 Подготовка на мястото за
монтаж
Монтирането на термопомпата трябва да се извърши
на подходящо за целта място, за да се осигури достъп
при използване, поддръжка и настройка.

Да се поддържа нормална температура, която
да не позволява замръзване на термопомпата.

За да бъдат избегнати механични вибрации,
не инсталирайте термопомпата върху
подови плочи с дървени греди (например в
таванни помещения).

6.2 Вентилационна връзка
Освен мястото, посочено в точка 6.1, термопомпата
изисква наличието и на адекватна вентилация.
Необходимо е да се присъедини въздуховод, както
е показано на (фигура 3).

Необходимите размери и отстояния при монтаж са
показани на фигура 2.
X3
Навън

Y1

X1

X2

≥500 kg


Фигура 3 – Пример за изходящ въздуховод
Фигура 2 – Минимални отстояния

Модел
EKHH2E200AAV3(3)
EKHH2E260AAV3(3)
EKHH2E260PAAV3(3)

X1

X2

X3

Y1

mm

Mm

mm

mm

650

650

200

300

Освен това е важно да се осигури адекватна
вентилация на помещенията, където ще се
инсталира термопомпата.
(Фигура 4 и фигура 5): втори въздуховод, който
засмуква въздух отвън, а не директно от
помещението.

Монтажните помещения трябва да отговарят на
следните критерии:


Да разполагат с подходящи връзки за
водоснабдяване и ел. захранване;



Да имат предвидени изводи за отвеждане на
конденза;



Да има изведени изхвърлящи тръби в случай
на повреди, причинени от термопомпата или
задействане на предпазен клапан при
евентуална повреда на тръбните връзки;



В случай на сериозни течове на водата да има
изградена система за херметичност;



Да има необходима осветеност (когато е
подходящо);



Да не бъдат по-малко от 20 м3;

Фигура 4 – Пример за свързване на входящ и
изходящ въздуховод

При монтажа на всеки един от въздуховодите,
трябва да се има в предвид следното:



Да може да се извършва сервизиране;



Да бъдат изцяло защитени, за да се
избегне случайно навлизане на материал в
термопомпа;



Да не надвишават максимално
препоръчителната дължина от 6 метра (с
по 2 колена от 90°).



Максималният общ допустим спад на
налягането за всички компоненти,
включително през отворите за монтаж на
външна стена, в рамките на тръбната
система, не повече от 120 Ра.

6.2.1 Специфични условия за
монтаж
Една от особеностите на отоплителната система на
термопомпата е това, че понижава температурата
на въздуха, който обикновено се освобождава вътре
в дома. Освен че е по-студен от атмосферния
въздух, той е напълно изсушен; поради тази
причина е възможно въздуха да се върне обратно в
дома, за да охлади помещенията през лятото.
Инсталацията се състои от изходяща тръба, към
която се поставят две отклонения ("А" и "В") с цел
насочване на въздушния поток вътре в дома (фиг.
5а), или навън (Фиг. 5b)

Трябва да се монтира подходяща защитна
решетка на изходящата тръба, пренасяща
въздуха отвън, с цел да се избегне
навлизането на чужди тела в термопомпата.
За да се гарантира максимална работна
ефективност, избраната решетка трябва да
осигури ниска загуба на налягане.

За да се избегне образуването на конденз:
изолирайте изходящите тръби за въздуха и
връзките към въздуховодите с изолация с
подходяща дебелина.
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Клапа “B”

closed

open

Фигура 5a – Пример за монтаж през лятото

Клапа “A”

Клапа “B”

open

closed

Навън

Ако се сметне за необходимо, за да се
предотврати шума от въздушния поток, могат
да се монтират шумозаглушители.
Фиксирайте здраво тръбите към стената.

ВНИМАНИЕ!
Едновременната работа на отворена
камина заедно с термопомпата води до
опасно спадане на налягането в
помещението. Това може да доведе до
връщане на отработените газове. Не
използвайте термопомпата заедно с
отворена камина.
Използвайте само огнеупорни камери
(одобрени) с отделен тръбопровод за
въздух за горене.
Дръжте вратите в котелното помещение
затворени и херметично запечатани, ако не
са снабдени с въздух.

Клапа “A”

Навън

По време на работа термопомпата има
тенденция да понижава температурата в
помещението, в случай че външният
въздуховод не е поставен.

Вътрешно
помещение

Въздуховодите не трябва да бъдат
прекалено тежки

Вътрешно
помещение



Фигура 5b – Пример за монтаж през зимата

Ръководство за монтаж и
експлоатация

Термопомпата трябва да бъде инсталирана на
равна и стабилна подова настилка, за да се
избегнат възможни вибрации.

Входящ
въздух

ØD

Изходящ
въздух

L

(200l модел)

6.3 Монтаж и свързване на
термопомпата

B

G

H

I

C

D

E

F

G

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

650

1714

600

160

1101

-

795

H

I

J

K

L

M

N

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

-

-

-

70

150

380

195

O

P

mm

mm

337,5

10

Свържете входящата тръба за студената вода и
изходящите тръби към съответните точки на
свързване (фиг.7).Таблицата по-долу показва
характеристиките на отделните точки на свързване.
Поз.

Описание




Входяща връзка за
студената вода
Изходяща връзка за
топлата вода
Отводнителна връзка за
конденза



Връзка за рециркулация



Серпентина за свързване
към соларна система
Температурна термосонда
(само за моделите, в които
е налична)



F

B

6.4 Водни връзки

M
A

E

A

J



Връзка/размер
G 1”
G 1”
G ½”
G ¾”
G 1”

1/4

½”G

C

K

O
N


ØP

(260l модел)

Фигура 6 – Общи размери




A

B

C

D

E

F

G

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

650

2000

600

160

1391

-

1085

K

L

M

N

H

(*1)

(*1)





I

J

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

-

860

275

70

150

380

195

O

P

mm

mm

Фигура 7 – Водни връзки

337,5

10

На следващата илюстрация (Фигура 8) е показан
пример за свързване към водопроводната мрежа.

(*1) I и J само за EKHH2E260PAAV3(3)





ЗАБЕЛЕЖКА:





Предпазното оборудване за защита от
свръхналягане трябва да работи редовно, за
да се отстраняват остатъците от варовик,
както и за да се проверява
функционналността му (фигура 8а).









alv
ola

ЗАБЕЛЕЖКА:



 Входяща тръба за водата;
 Спирателен вентил;
 Термостатичен смесителен вентил
 Термопомпа
 Рециркулационна помпа
 Възвратен вентил
 Изходяща тръба за топлата вода
 Предпазен клапан
 Изходна тръба
 Отводнителен кран
Разширителен съд

ЗАБЕЛЕЖКА:
Отводнителната тръба, свързана към
термопомпата за защита от свръхналягане е с
наклон надолу и на място защитено от
образуване на лед (фигура 8а).

ВНИМАНИЕ!

Фигура 8 – Пример за свързване към водопроводна
мрежа
Връзка на
водосъдържателя

За правилно монтиране на термопомпата
трябва да се осигури група за хидравлична
безопасност съгласно стандарта UNI EN 1487:
2002. Тя трябва да включва най-малко:
спирателен вентил, възвратен вентил,
контролно устройство на затварящия клапан,
предпазен клапан (фигура 8а).

В случай, че разширителният съд не е
монтиран, уверете се, че във входящата
връзка за студената вода няма инсталиран
възвратен клапан.

Вход за студената
вода

ВНИМАНИЕ!
Връзка към
отводнителния кран

Фигура 8a – Пример за предпазен клапан

Термопомпата за производство на битова
гореща вода може да загрява водата повече
от 60°C. Поради тази причина, като
предпазна мярка срещу изгаряне е
необходимо да се инсталира термостатичен
температурен смесителен комплект (Фигура
8).

ЗАБЕЛЕЖКА:
Задължително е да поставите филтър на
входящата тръба за студена вода. Термопомпата
не трябва да работи с твърдост на водата по-ниска
от 12°F; В случай когато твърдостта на водата е
особено висока (повече от 25°F), се препоръчва
използването на омекотител за вода; В този случай
остатъчната твърдост не трябва да пада под 15°F.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!
Препоръчително е да се постави 7 бара
предпазен клапан на входящата тръба за
студената вода (фиг.8a).
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6.4.1 Отвеждане на конденза
Конденза, който се образува по време на работа на
термопомпата, протича през кондензна тръба (G 1/2
"), която се отвежда отстрани на термопомпата.
Кондензa трябва да бъде присъединен към сифон,
така че да може да се изтича свободно (фиг.9а или
фиг.9b).

6.5 Свързване към соларна
система
Схемата по-долу (Фигура 10) показва възможност за
свъзване на термопомпата към соларна система:



Ø20

≥ 60



.
Фигура 9a – Пример за отводнение през сифон

alv
ola








G ½”




≥ 60

Фигура 9b – Пример за отвеждане на конденза през
сифон със спирателен вентил

 Входяща тръба за судената вода
 Помпа за соларна система и аксесоари
 Соларни колектори
 Термопомпа
 Рециркулационна помпа
 Възвратен вентил
 Отводнителен кран
 Серпентина за соларна система
 Изходяща тръба за топлата вода
Фигура 10 – Пример за свързване към соларна
система

6.6 Електрически връзки
Термопомпата се доставя с кабел за свързване към
ел. захранващата мрежа. Включва щепсел и гнездо,
снабдени със защитен заземителен контакт Schuko
(Фигура 11 and Фигура 12). Заземителният контакт с
отделна защита е предназначен за свързване към
главното захранване.
ВНИМАНИЕ!
Електрическото захранване, към което ще
бъде свързана термопомпата, трябва да бъде
защитено с подходящ прекъсвач на
остатъчния ток.
Типът прекъсвач на остатъчния ток трябва да
бъде избран съгласно вида на електрическото
оборудване, което се използва в цялата ел.
система.
По отношение на свързването към мрежовото
захранване и защитното оборудване (напр.
прекъсвач на остатъчен ток), спазвайте
стандарт IEC 60364-4-41.

извършва от допълнителния нагревател (ако
SP6 е равен на SP5, електрическият
нагревател няма да се активира.

6.6.1.1 Разяснение на отдалечени връзки
В термопомпата има 4-жилен кабел, който е
свързан към платката на управлението (вътре в
термопомпата Фиг. 14). Дистанционните връзки към
всички енергийни системи трябва да се извършват
от квалифициран монтажник (съединителни кутии,
клеми и свързващи кабели).
Следващите илюстрации показват пример за
отдалечена връзка (фиг.13 и фиг.13а).

30
30

Фигура 11 – Kонтакт
Schuko

31 31
31 3232

31

Фигура 12 – Щепсел

6.6.1 Отдалечени връзки
Термопомпата е проектирана да бъде свързана с
други отоплителни системи (фотоволтаични и
слънчеви топлинни системи).
Управлението има два цифрови входа със следната
функция:




Цифров вход 1: Вход от соларна система. При
наличие на свободен контакт между клеми 30 и
31 (кабел: кафяво / жълто) и температура на
водата, измерена от долната термосонда, повисока от SP8, термопомпата спира и водата се
загрява от соларните панели; термопомпата
започва да работи отново, когато контактът се
освободи и времето, зададено от С13 е
приключило или ако температурата е по-ниска
от SP8.
Цифров вход 2: Вход от фотоволтаична
система. При наличие на свободен контакт
между клеми 31 и 32 (кабел: зелен / бял) и
термопомпата достига температура SP5
(настройка по подразбиране 62°C),
температурата на горещата вода се повишава
с 7°C. Възможно е да промените параметъра
SP6 (напр. повишаване на температурата от
62°C до 70°C), така че ако има достатъчно
фотоволтаична електрическа енергия,
повишаване на топлината от 62°C до 70°C се
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Фигура 13 – Пример за отдалечена връзка

Цифров вход 1
Цифров вход 2

Фигура 13a – Детайлна схема за отдалечена връзка

Ръководство за монтаж и
експлоатация

За да вземете 4-жилния кабел за отдалечено
свързване е необходимо да свалите горния капак на
водосъдържателя (вижте точка 9.1 Фиг.18) и
извадете кабела отвън през отвора, отзад на
капака, както е показано на фигура 14.

7

Въвеждане в
експлоатация и пуск
ВНИМАНИЕ!
Проверете дали термопомпата е подвързана
към защитния контакт.

ВНИМАНИЕ!
Проверете дали линейното напрежение
отговаря на посоченото на табелата с
идентификационния номер на уреда.

Пуск на термопомпата трябва да се извърши, като
се изпълнят следните процедури:

Фигура 14 – Кабели за отдалечено свързване

probe 2

probe 1

probe 3

6.7 Електрическа схема

resistance

defrost

port 1
(upon
request)

port 1
(upon
request)

supply

Фигура 15 – Електрическа схема



Напълнете водосъдържателя и проверете дали
няма течове от уплътненията и връзките.
Затегнете болтовете или връзките, ако това е
необходимо;



Не превишавайте максимално допустимото
налягане, посочено в раздел "Общи технически
данни";



Проверете дали системата за безопасност на
водния кръг работи;



Свържете щепсела към контакта;



Когато щепселът е поставен, водосъдържателя
е в режим на готовност, дисплеят остава
изключен, ключът за захранване е осветен;



Натиснете бутона за захранване (вижте точка
8.1.3), 5 минути след натискане на бутона,
термопомпата се стартира в Икономичен
режим (настройка по подразбиране).

8

Управлението на термопомпата се извършва чрез
интерфейсно управление, което позволява:





готовност (при този режим могат могат да работят
функциите антилегионела и обезскрежаване).

Работни настройки и
използване на
системата
Настройване на режима на работа;
Промяна на работните параметри;
Индикация и управление при аварийни ситуации;
Проверка на състоянието на отделните
компоненти на системата.
По-долу, терминът "старт" означава преминаване от
режим на готовност в режим на използване; Терминът
"изключване" има за цел да премине от режим на
използване към режим на готовност.

По-долу терминът "усъвършенствана процедура"
се отнася до конкретни процедури при използване,
описани в параграфите, свързани с "разширено
управление".”

Когато термопомпата е включена, този
бутон показва предишното и състояние,
когато е била изключена.

8.1.1.2 Бутон за настройки
Този бутон предоставя възможност за следното:


Да потвърдите извършените настройки или
зададените стойности.

8.1.1.3 Бутон за придвижване нагоре
Този бутон предоставя възможност за следното:


Да преминавате нагоре в листата на отделните параметри;



Да увеличавате стойността на определен параметър.

8.1.1.4 Бутон за придвижване надолу
Този бутон предоставя възможност за следното:


Да преминавате надолу в листата на отделните параметри;



Да намалявате стойността на определен параметър.

8.1 Интерфейсен контролер
Контролерът (фиг.16) позволява проверка и
настройка на работата на термопомпата. Състои се
от дисплей и описаните по-долу бутони:

8.1.1.5 Дисплей на управлението



Бутон за включване/режим на готовност;

Интерфейсният дисплей на управлението (Фигура
17) визуализира следните параметри:



Бутон за настройки „SET”;



Температури;

Бутон за придвижване „Надолу“;
Бутон за придвижване „Нагоре“.



Кодове за аларма / грешка;



Съобщения за състоянието на термопомпата;



Работни параметри.



Дисплей на управлението

Фигура 17 – Дисплей на управлението
Компресор

Ако този символ свети:
компресорът е включен.

LED ИНДИКАЦИЯ
Настройки

Включване/режим
на готовност

В случай, че символа
примигва:

Нагоре

Фигура 16 – Управление

8.1.1 Интерфейсни бутони и дисплей
8.1.1.1 Бутон за включване/режим на
готовност
Този бутон предоставя възможност за следното:


Включване на термопомпата (състояние ON);



Превключване на термопомпата в режим на
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Обезкрежаване
LED ИНДИКАЦИЯ



Процедурата за
включване на
компресора е
задействана.



Ивършва се промяна в
зададените
параметри;
Ако този символ свети:
функцията за
обезкрежаване е
включена

Ръководство за монтаж и
експлоатация

MF LED
ИНДИКАЦИЯ

Ако този символ свети:
електрическият
нагревател е включен

Вентилатор LED
ИНДИКАЦИЯ

Ако този символ свети:
вентилаторът работи

Сервизиране LED
ИНДИКАЦИЯ

Ако този символ свети:
при наличие на въздушен
филтър, той трябва да
бъде проверен

Предупредителна
LED ИНДИКАЦИЯ

Ако този символ свети:
проверете списъка с
предупредителни
описания и следвайте
процедурата, посочена в
това ръководство

Температура по
Целзий

Ако този символ свети:
температурата в
термопомпата се измерва
по Целзий

LED ИНДИКАЦИЯ
Температура по
Фаренхайт
LED ИНДИКАЦИЯ
Включване /
в готовност
LED ИНДИКАЦИЯ



OVERBOOST - режим за бързо загряване на водата:
Този режим дава възможност за бързо загряване на
водата, като се използва едновременно термопомпата и
електрическите нагреватели. Функцията може да бъде
активирана ръчно, когато температурата на водата във
водосъдържателя е по-ниска от параметъра SP3. При
достигане на необходимата температура на водата,
функцията автоматично се деактивира и термопомпата се
връща в Автоматичен или Икономичен режим, в
зависимост от предварително зададения от потребителя
режим на работа;



Режим „ANTI-LEGIONELLA“
Тази функция се използва като предпазна мярка за
развитието на бактерия легионела във водата, като
температурата се повишава до 60°C. Aктивира се
автоматично на всеки 30 дни, независимо от режима на
работа на термопомпата;



Режим на обезскрежаване
Тази функция е необходима, за да се елиминират
замръзванията, които може да се образуват. Активира се
автоматично, когато термопомпата работи при ниски
външни температури.

Ако този символ свети:
температурата в
термопомпата се измерва
по Фаренхайт

Когато термопомпата е включена за първи
път, фабрично тя е настроена в икономичен
режим. Зададената температура на водата е
55°C, с цел гарантиране на най-добрата
възможна функция за пестене на енергия
чрез използване единствено на възобновяема
енергия. Моля, обърнете внимание, че
използването на тази функция гарантира на
потребителя средно икономия на енергия от
70%, в сравнение с нормален електрически
бойлер.

Ако този символ свети:
термопомпата е в режим
на готовност
В случай, че символа
примигва: термопомпата е
била включена/изключена
ръчно.
Не се използва !

8.1.1.6 Предупреждения
Loc

Клавиатурата е заключена (виж параграф Error!
eference source not found.).

dEFr

Функцията за обезскрежаване е включена и не е
възможно да се активират други функции.

Anti

Функията за антилегионела е стартирана.

ObSt

Фукция за бързо загряване на водата

8.1.3.1. Ръчно включване/изключване на
термопомпата.

ECO

Икономична функция.



Auto

Автоматична функция.

Натиснете и задържете обозначения бутон за 1
секунда
: индикаторът за включване /
готовност ще се изключи /включи.



Термопомпата може да се включва и изключва
в определени часови интервали; Тези
параметри HOn и HOF могат да бъдат видяни в
(параграф 8.1.3.6).

8.1.2 Оперативна логика
8.1.2.1 Режими на работа
Термопомпата има възможност да работи при
следните режими на работа:




АВТОМАТИЧЕН режим на работа:
Този режим използва основно възобновяемата енергия на
термопомпата, електрическите нагреватели могат да бъдат
включени, ако температурата на водата е под определено
ниво или в случай, че е необходима температура над
параметър SP5;
ИКОНОМИЧЕН режим на работа:
Този режим използва само възобновяемата енергия на
термопомпата, без да позволява включване на
електрическите нагреватели. Това отнема повече време за
затопляне на водата, но има значителни възможности за
енергоспестяване;

8.1.3 Основно управление на
системата:

Ръчното включване/изключване винаги има
приоритет пред зададените часови
интервали.

Ако клавиатурата е заключена (точка 8.1.3.3)
или е в ход зададена настройка, няма да
бъде възможно нормалното
включване/изключване на термопомпата.

Всеки път, когато машината е включена, се извършват
редица вътрешни тестове преди да се активира
термопомпата. Това състояние се разбира чрез мигане

на символа на компресора.
След като изтече периодът на проверка (около 5
минути), индикаторът остава да свети и това показва, че
термопомпата е включена.

8.1.3.2 Промяна в режимите на работа
(АВТОМАТИЧЕН, ИКОНОМИЧЕН и
БЪРЗО ЗАТОПЛЯНЕ НА ВОДАТА)
8.1.3.2.1 АВТОМАТИЧЕН режим на работа
За да стартирате ръчно автоматичния режим на работа, трябва
да следвате описаните по-долу стъпки:
За да стартирате ръчно автоматичния режим на работа, трябва
да следвате описаните по-долу стъпки:


Уверете се, че клавиатурата не е заключена (параграф
Error! Reference source not found.), и няма друга
настройка, която да е в процес на действие;



Натиснете бутон
за 1 секунда и индикаторния символ
“Auto” ще започне да мига;



•
Натиснете бутон
за да излезете от тази настройка
без да променяте режима на работа

8.1.3.3 Заключване / отключване на клавиатурата на
управлението
За да заключите клавиатурата на управлението, следвайте
описаните по-долу стъпки:


Уверете се, че не е стартирана друга настройка;



Натиснете едновременно бутони
и
за1 секунда:
индикацията “Loc” ще се появи на дисплея за 1 секунда.

Ако клавиатурата е заключена, няма да е възможно да
извършвате никакви настройки от управлението.
При натискане на някой от бутоните, ндикацията “Loc” ще
се появи на дисплея за 1 секунда.

За да отключите дисплея на управлението:


Натиснете едновременно бутони
и
за 1 секунда:
индикацията “UnL“ ще се появи на дисплея за 1 секунда.

Натиснет отново бутон
, за да потвърдите и
автоматичния режим ще бъде стартиран.
За да излезете от настройката:

8.1.3.4





Уверете се, че клавиатурата не е заключена (точка 8.1.3.3)
и че не е стартирана друга настройка;



Натиснете и освободете бутон
“SP1” ще се появи на дисплея;

: тогава индикация



Натиснете и освободете бутон

: символа на

компресора ще започне да мига

;

Натиснете бутон
, за да излезете от тази настройка
без да променяте режима на работа.

8.1.3.2.2 ECO (икономичен ) режим на работа
За да стартирате ръчно икономичния режим на работа, трябва да
следвате описаните по-долу стъпки:


Уверете се, че клавиатурата не е заключена (точка 8.1.3.3),
няма друга настройка, която да е в процес на действие и че
термопомпата не е в режим Overboost (функция за бързо
затопляне на водата);



Натиснете бутон

Настройка на температурата в режим на
работа ECO (SP1)



Натиснете един от двата бутона
или
за 15
секунди; ще може да видите параметри r3, r4 и r5;



Натиснете и освободете бутон
или не извършвайте
друга настройка за 15 секунди: индикацията за компресора

за 1 секунда и ще започне да мига;

ще се изключи;



Натиснете отново бутон
, за да потвърдите и
икономичния режим ще бъде стартиран.
За да излезете от настройката:


Натиснете и освободете бутон
.
За да излезете от тази настройка преди да е приключила:





Натиснете
за да излезете от тази настройка без да
променяте режима на работа.

8.1.3.2.3 OVERBOOST - функция за бързо затопляне на водата
За да стартирате ръчно OVERBOOST – функцията за бързо
затопляне на водата, трябва да следвате описаните по-долу стъпки:


Уверете се, че клавиатурата не е заключена (точка 8.1.3.3),
няма друга настройка, която да е в процес на действие;



Натиснете бутон
за 1 секунда, в този случай
индикациите “ECO” или “Auto” ще започнат да мигат;



Натиснете някой от двата бутона
или
, докато
индикацията “ObSt” не започне да мига на дисплея на
управлението;



Натиснете отново бутон
, за да потвърдите
OVERBOOST - функцита за бързо затопляне на водата.
За да излезете от настройката:
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Не извършвайте никакви настройки в продължение на 15
секунди (всички промени ще бъдат запазени).

8.1.3.5 Настройка на температурата в
Автоматичен режим на работа (SP2)


Уверете се, че клавиатурата не е заключена
(точка 8.1.3.3) и че не е стартирана друга
настройка;



Натиснете и освободете бутон
се появи на дисплея;



Натиснете един от двата бутона
докато “SP2” се появи на екрана;



Натиснете и освободете бутон

: символа на

компресора ще започне да мига

;

: “SP1” ще
или

Ръководство за монтаж и
експлоатация



Натиснете един от двата бутона
или
за 15 секунди; ще може да видите параметри
r3, r4 и r5;



Натиснете и освободете бутон
или не
извършвайте друга настройка за 15 секунди:
индикацията за компресора



Натиснете и освободете бутон

.

Не извършвайте никакви настройки в
продължение на 15 секунди (всички промени
ще бъдат запазени).

8.1.3.6 Натройка на времеви интервал
за включване / изключване на
термопомпата
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:
Преди да продължите с настройките за
времевия интервал, задайте ден и реално
време, както е описано в параграф 8.1.3.14.
За да извършите тази настройка:


Уверете се, че клавиатурата не е заключена, и
че не е стартирана друга настройка;



Натиснете и освободете бутон
: тогава
индикация “SP1” ще се появи на дисплея;

8.1.3.7 Показване на режима на работа
на термопомпата


Уверете се, че клавиатурата не е заключена
(точка 8.1.3.3) и че не е стартирана друга
настройка;



Натиснете и освободете бутон
:
Auto/ECO/Obst/Anti символи ще се появят за
около 3 секунди на дисплея, в зависимост от
текущия режим на работа на термопомпата.

8.1.3.8 Заглушаване на алармения звук
За да заглушите алармения звук, следвайте
описаните по-долу стъпки:


Уверете се, че не е стартирана друга
настройка;



Натиснете някой от бутоните

Тези указания трябва да се предоставят
единствено на технически лица.

За да въведете първия времеви интервал:


Натиснете и освободете бутон
или
за
15 секунди и изберете “HOn1” (първият часови
интервал за включване) и/или “HOf1” (първият
часови интервал за изключване); изберете
“HOn2” и “HOF2” за втория времеви интервал
за вкл./изкл.;



Натиснете и освободете бутон



Натиснете един от двата бутона
за 15 секунди;

;

8.1.3.9 Различни условия за стартиране
на определен режим на работа
Всеки режим на работа трябва да отговаря на
точните условия, за да бъде активиран:


АВТОМАТИЧЕН режим на работа
За да се даде възможност за стартиране на
този режим, термопомпата трябва да е в
техническо състояние: долна термосонда <SP2
- r0 (хистерезис);



ИКОНОМИЧЕН режим на работа
За да се даде възможност за стартиране на
този режим, термопомпата трябва да е в
техническо състояние: долна термосонда< SP1
– r0 (хистерезис);



OVERBOOST - функция за бързо затопляне
на водата. За да се даде възможност за
стартиране на този режим, термопомпата
трябва да е в техническо състояние: долна
термосонда< SP3 и горна термосонда<
SP3.След като бъде измерена по-висока
температура от SP3, тогава режимът Overboost
се прекратява и предварително зададеният
оперативен режим се възстановява.

или



Натиснете и освободете бутон
или не
извършвайте друга настройка за 15 секунди.
За да настроите времеви интервал за определен
ден от седмицата:


След като сте извършили предишната
настройка, натиснете един от двата бутона
или
и изчакайте 15 секунди, за да изберете
“Hd1” (за включване за 1 ден, напр.
Понеделник) и/или “Hd2...7” (за включване за
период 2-7 дни, напр. от Вторник до Неделя);



Натиснете и освободете бутон



Натиснете и освободете бутон
или
за
15 секунди и изберете “1” (първият часови
интервал за вкл./изкл.) или “2” (вторият часови
интервал за вкл./изкл);



;

Натиснете и освободете бутон
или не
извършвайте друга настройка за 15 секунди.
За да излезете от тази настройка преди да е
приключила:

Не извършвайте никакви настройки в
продължение на 15 секунди (всички промени
ще бъдат запазени) или натиснете бутон
и
тогава излезте от настройката.
Внимателно оценявайте възможността за
работа с времевия интервал, за да избегнете
неизправности при настройката.

ще се изключи;

За да излезете от тази настройка преди да е
приключила:




8.1.3.10 Дисплей
Ако термопомпата е включена в положение "ON",
при нормална работа на дисплея ще се покаже
установената температура, чрез параметър P5:


Ако P5 = 0, дисплеят ще покаже температурата
на горната част на водосъдържателя;



Ако P5 = 1, дисплеят ще покаже активната
точка на зададената температура;



Ако P5 = 2, дисплеят ще покаже температурата
на долната част на водосъдържателя;



Ако P5 = 3, дисплеят ще покаже температурата
на изпарителя;

- Няма да се активира функцията за
обезскрежаване.
iSd

Решения:
- Проверете причините, довели до
активирането на грешка в комуникацията;
- Погледнете параметри: i0; i1; 18 и i9
- Изключете оборудването и след това го
включете отново, или изключете
термопомпата централно от електрическата
мрежа.
Последствия:
- Компресорът ще спре;
- Няма да може повече да се активира
функцията за обезскрежаване.

8.1.3.11 Аларми
ЗАБЕЛЕЖКА:
В случай на аларма "UtL" (повреда на
вентилатора), в допълнение към
визуализацията на дисплея, устройството
издава звуков сигнал, който може да бъде
изключен, като се натисне някой от бутоните
на контролера. Алармата не се нулира, освен
ако машината не е изключена или поставена
в режим на готовност.
Работният режим на термопомпата
автоматично се изключва и се активира
електрическото съпротивление, за да се
осигури непрекъснатост на захранването с
топла вода.

FiL

- Проверете състоянието на вентилатора
Последствия:
- Компресорът и вентилатора няма да
работят;
- Затоплянето на водата ще се осъществява
само при електрическо съпротивление.

Алармиране при минимална температура
Решения:
- Проверете температурата;
- Погледнете параметрите;

Когато причината за появилия се алармен
сигнал е отстранена, нормалната работа на
термопомпата се възстановява.

- Проверете показатели: A0, A1, A2 и A11.
Последствия:
- Термопомпата ще продължи да работи
нормално.
Алармиране при максимална температура

8.1.3.12 Съобщения за грешки

Решения:
- Проверете температурата;

Pr1

- Проверете показатели: A3, A4, A5 и A11.
Последствия:
- Термопомпата ще продължи да работи
нормално.
id

Вероятна повреда на вентилатора
Решения:
- Погледнете параметри SP10 and C14

МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!
В случай на аларма "UtL" е необходимо да се
обърнете към техническо лице за
консултация.

AH

Алармиране за проверка на филтъра на
вентилационния отвор
Решения:
- Проверете дали е почистен филтъра (за да
изключите аларменото съобщение,
натиснете произволен бутон).

UtL

AL

Алармиране при блокиране на термопомпата

Решения:
- Проверете дали термосондата
съответства на параметрите P0;
- Проверете дали термосондата не е
повредена;
- Проверете връзката между термосондата
и термопомпата;
- Проверете температурата в горната част
на водосъдържателя.
Последствия:
- Термопомпата няма да работи.

Алармиране за грешка в комуникацията
Решения:
- Проверете причините, довели до
активирането на тази аларма (възможно
късо съединение в сигналните кабели);
- Погледнете параметри: i0; i1 и i2;
Последствия:
- Компресорът ще спре;
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Грешка в термосондата в горната част на
водосъдържателя

Pr2

Грешка в термосондата в долната част на
водосъдържателя

Ръководство за монтаж и
експлоатация

Решения:
- Същото като предишната ситуация, но
свързана със термосондата в долната част
на водосъдържателя.
Последствия:
- Термопомпата няма да работи.
Pr3

Грешка в термосондата на изпарителя
Решения:
- Същото като предишната ситуация, но
отнасяща се до термосондата на
изпарителя.
- Термопомпата няма да работи.

Когато причината за появилия се алармен
сигнал е отстранена, нормалната работа на
термопомпата се възстановява

Денят се обозначава с цифри от 1 ... 7 (номерата
съответстват на дните от седмицата).
За да промените ден от седмицата:


Натиснете и освободете бутон
: на дисплея
ще се появи "dd", последвано от две цифри;



Натиснете и освободете един от двата бутона
или
за около 15 секунди.
За да промените времето:


Натиснете и освободете бутон
докато
променяте деня от месеца: на дисплея ще се
появи "hh", последвано от два номера,
представляващи времето (времето се показва
във формат 24 часа);
• Натиснете и освободете един от двата бутона
или
за около 15 секунди.
За да промените минутите:


Натиснете и освободете бутон
докато
променяте времето: дисплеят ще покаже "nn",
последвано от два номера, представляващи
минутите;

Тази функция може да бъде активирана по следния
начин:



Натиснете и освободете един от двата бутона
или
за около 15 секунди;





8.1.3.13 Обезскрежаване

Автоматично, когато температурата на

изпарителя е по-ниска от установената в параметър
d17 (само ако P4 има стойност различна от 0);
Във всеки един случай, между отделните режими на
обезскрежаване, компресорът трябва да е включен
за период, по-дълъг или равен на d18 минути. В
противен случай, функцията за обезскрежаване
няма да да бъде приета.
Ако P4 = 1, d2 представлява температурата на
изпарителя, над която се прекратява процеса на
обезскрежаване. Обратно, ако P4 = 0 или P4 = 2,
параметър d2 не се взима под внимание.
Ако по време на процеса на обезскрежаване,
изпарителят или термосондата са над лимита, чрез
параметрите d2 и P4 = 1, функцията за
обезскрежаване няма да бъде приета:


параметър d3 определя максималната
продължителност на стъпката.



Когато режимът на размразяване е активиран,
нагревателният елемент започва да работи

Ако са стартирани функциите "Anti-Legionella"
или "Overboost", обезскрежаването няма да
може да се осъществи.

8.1.3.14 Настройки за ден и реално
време


Уверете се, че клавиатурата не е заключена
(точка 8.1.3.3) и че не е стартирана друга
настройка;



Натиснете и освободете бутон
: на дисплея
ще се появи първият наличен код;



Натиснете и освободете един от двата бутона
или
докато не се появи символа “rtc”;

Натиснете и освободете бутон
или не
извършвайте никакви настройки за 15 секунди;
За да излезете от тази настройка:


Натиснете и освободете бутон
докато на
дисплея се появи температурата, установена
от параметър P5, или не извършвайте
настройки в продължение на 60 секунди.
Като алтернатива:



Натиснете и освободете бутон

.

За да извършвате настройки свързани с
времевите режими е необходимо
предварително да извършите настройките,
свързани с деня и реалното време.

8.1.3.15 Настройка на параметрите,
свързани с конфигурация на
термопомпата
За да извършите тази настройка:


Уверете се, че клавиатурата не е заключена
(точка 8.1.3.3) и че не е стартирана друга
настройка;



Натиснете двата бутона
и
за около 4
секунди: на дисплея ще се появи “PA” (парола);



Натиснете и освободете бутон



Натиснете и освободете един от двата бутона
или
за около 15 секунди, за да
настроите “-19” на дисплея;



Натиснете и освободете бутон
или не
извършвайте друга настройка за около 15
секунди;

;



За да излезете от тази настройка преди тя да е
завършена:

Натиснете и задръжте бутони
и
за
около 4 секунди: на дисплея ще се появи
първия параметър “SP1”.
За да изберете конкретен параметър:





Натиснете и освободете един от двата бутона
или
.
За да смените някой от параметрите:


Натиснете и освободете бутон



Натиснете един от двата бутона

;
или

8.1.3.17 Общо работни часове на
компресора

,

за да увеличите или намалите стойността на
конкретен параметър (в рамките на 15 секунди);


Натиснете и освободете бутон
или не
извършвайте настройки за около 15 секунди;
За да излезете от тази настройка:


Натиснете и задръжте бутон
и
за
около 4 секунди по време на процедурата (или
по-скоро преди да зададете "1": няма да се
възстановят фабричните настройки по
подразбиране).

Натиснете и задръжте бутони
и
за
около 4 секунди или не извършвайте други
настройки за около 60 секунди (всички промени
ще бъдат запазени).

Изключете и включете отново термопомпата,
за да се запазят извършените промени в
параметрите.

8.1.3.17.1 Обща информация
Термопомпата е в състояние да запомни до 9999
работни часа на компресора, ако броят часове
надвишава "9,999", индикацията ще започне да
мига.
8.1.3.17.2 Показване на работните часове на
компресора


Уверете се, че клавиатурата не е заключена
(точка 8.1.3.3) и че не е стартирана друга
настройка;



Натиснете и освободете бутон
ще се появи “Pb1”;

: на дисплея



Натиснете и освободете бутон
да изберет “CH”;

или



Натиснете и освободете бутон

.

8.1.3.16 Възстановяване на фабричните
настройки по подразбиране

За да излезете от тази настройка:

За да извършите тази настройка:





Уверете се, че клавиатурата не е заключена
(точка 8.1.3.3) и че не е стартирана друга
настройка;



Натиснете и задръжте двата бутона
и
за около 4 секунди: на дисплея ще се появи
“PA” (парола);



Натиснете и освободете бутон



Натиснете и задръжте бутон
или
за
около 15 секунди, за да настроите “149”;



Натиснете и освободете бутон
или не
извършвайте други настройки за около 15
секунди;



Натиснете и задръжте бутон
и
за
около 4 секунди: на дисплея ще се появи “dEF”;



Натиснете и освободете бутон



Натиснете и освободете бутон
или
около 15 секунди, за да настроите “1”;



Натиснете и освободете бутон
или не
извършвайте други настройки за около 15
секунди: на дисплея ще започне да мига “dEF”
за около 4 секунди, след което термопомпата
ще излезе от тази настройка;



Изключете термопомпата от главното ел.
захранване.
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;

;
за

, за

Натиснете и освободете бутон
или не
извършвате друга настройка за около 60
секунди.
Като алтернатива:


Натиснете и освободете бутон

.

8.2 Специфични настройки
Термопомпата има система за управление на
скоростта на вентилатора, която увеличава
неговата скорост, когато външната температура
спадне под -1°C, при по-високи температури,
вентилаторът поддържа по-ниска скорост, за да
намали шума.
Термопомпата също така е конфигурирана със
система за проверка на температурите на външния
въздух.
При всяко включване на термопомпата,
вентилатора се активира за време, зададено от
параметър C12, съответстващ на 1 минута. След
това системата измерва входящата температура на
въздуха. Ако температурата е равна или по-ниска от
параметъра SP9 (-7°C), тогава условията за
активиране на термопомпата се отчитат като
неспазени, поради което се активира
електрическото съпротивление. Процесът на
Ръководство за монтаж и
експлоатация

загряване на водата се осъществява с помощта на
електрическото съпротивление, докато се достигне
зададената точка на активния цикъл.
Системата проверява на всеки 120 минути
външните условия и активира режима на
термопомпа, само когато тези условия са
подходящи за нейното стартиране.

8.2.1 Списък на параметрите
Код

Парола

PA

H2O Настройка за топлата вода –
икономичен режим

SP1

°C/°F

r3

r4

55.0

H2O Настройка за топлата вода –
автоматичен режим

SP2

°C/°F

r1

r2

55.0

H2O Настройка за студена вода

SP3

°C/°F

10.0

r2

45.0

H2O Настройка за спиране на
термопомпата

SP5

°C/°F

r1

70.0

62.0

H2O Настройка за активиране на
фотоволтаици

SP6

°C/°F

40.0

100.0

62.0

H2O Настройка против замръзване

SP7

°C/°F

0

40

10

Настройка за активиране на соларна
система

SP8

°C/°F

0

100.0

40

Настройка на изпарителя

SP9

°C/°F

-25.0

25.0

-7.0

Настройка при повреден изпарител

SP10

°C/°F

-50.0

25.0

-25.0

Настройка на горна термосонда

CA1

°C/°F

-25.0

25.0

2.0

Настройка на долна термосонда

CA2

°C/°F

-25.0

25.0

0.0

Настройка на термосондата на
изпарителя

CA3

°C/°F

-25.0

25.0

0.0

Тип термосонда

P0

----

0

1

1

0 = PTC
1 = NTC
2 = PT1000

Десетична точка за температура

P1

----

0

1

1

1 = Десетична точка за
температура

Мерна единица за температура

P2

----

0

1

0

0 = °C
1 = °F

2

0 = Не се стартира
1 = Обезскрежаването е
спряно
2 = Обезскрежаването е
стартирано

0

0 = Горна термосонда
1 = Оперативно зададени
настройки
2 = Долна термосонда
3 = Термосонда на
изпарителя

0

0 = Горна термосонда
1 = Оперативно зададени
настройки
2 = Долна термосонда
3 = Термосонда на
изпарителя

Функция свързана със термосондата на
изпарителя

Общи данни

Данни на дисплея
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P4

P5

P6

Темп.

Мин.

Макс.

Подразб
Забележки
иране

Описание на параметрите

0

----

----

----

0

0

0

2

3

3

Ивършени настройки от
сервизния екип

Ръководство за монтаж и
експлоатация

Описание на параметрите

Подразб
Забележки
иране

Код

Темп.

Мин.

Макс.

Актуализация на времето, посочено в
десети от секундата

P8

1/10
sec

0

250

5

Работна настройка на хистерезис

r0

°C/°F

0.1

30.0

7.0

Минимална зададена стойност на
автоматичния режим

r1

°C/°F

10.0

r2

40.0

Максимална зададена стойност на
автоматичния режим

r2

°C/°F

r1

100.0

70.0

Минимална зададена стойност на
икономичния режим

r3

°C/°F

10.0

r4

40.0

Максимална зададена стойност на
икономичния режим

r4

°C/°F

r3

100.0

56.0
1 = не е възможна
промяна на зададената
стойност; може само да
бъде видяна.

Промяна на отделните настройки

r5

----

0

1

0

Забавяне при стартиране на
термопомпата

C0

min

0

240

5

Забавяне от последно включване

C1

min

0

240

5

Забавяне от последно изключване

C2

min

0

240

5

Минимално време за включване

C3

sec

0

240

0

Брой работни часове на компресора,
необходими при сервизиране

C10

h

0

9999

1000

Забавяне при отчитане на температурата
от тест на студения изпарител

C11

min

0

999

120

Минимално забавяне между стартиране
на вентилатора и активиране на
компресора за проверка на температурата
на входящия въздух

C12

min

0

240

1

Времево ограничение на режима на
соларите

C13

min

0

240

20

Закъснение при повреда на вентилатора

C14

min

-1

240

20

-1 = Функцията не е
налична

0 = С ел. нагревател
1 = С горещ газ от
системата
2 = Чрез спиране на
компресора

Обезскрежаване

d1

----

0

2

1

Температура на изпарителя за
приключване на процедурата на
обезскрежаване (само ако P4 = 1)

d2

°C/°F

-50.0

50.0

3.0

Максимална продължителност

d3

min

0

99

8

Стартиране на автоматичното
обезскрежаване (температура на
изпарителя)

d17

°C/°F

-50.0

50.0

-2.0

Минимално време за стартиране на
компресора, за да започне процедурата за
обезскрежаване

d18

min

0

240

60

Защити на компресора

0 = Функцията е
изключена

Описание на параметрите

Код

Темп.

Мин.

Макс.

Подразб
Забележки
иране

0 = Горна термосонда
1 = Долна термосонда
2 = Термосонда на
изпарителя

Аларма за минимално ниво на
термосондата (само AL1 предупреждение)

A0

----

0

2

0

Минимален набор от аларми (само AL1
предупреждение)

A1

°C/°F

0.0

50.0

10.0

Забавяне на алармата при минимално
ниво на термосондата (само AL1
предупреждение)

A2

----

0

1

0

0 = Не е позволено
1 = Неограничено
0 = Горна термосонда
1 = Долна термосонда
2 = Термосонда на
изпарителя

Аларма за максимално ниво на
термосондата (само AH предупреждение)

A3

----

0

2

0

Максимален набор аларми (само AH
предупреждение)

A4

°C/°F

0.0

199.0

90.0

Забавяне на алармата при максимално
ниво на термосондата (само AH
предупреждение)

A5

----

0

1

0

Минимално ниво на термосондата, AL1
забавяне на алармата поради стартиране
на термопомпата (само предупреждение)

A6

min

0

240

120

AL1 и AH забавяне на температурната
аларма (само предупреждение)

A7

min

0

240

15

Аларма за хистерезис

A11

min

0.1

30.0

2.0

Времеви интервал на стартиране на
електрическия нагревател (Anti-Legionella)

H0

days

0

99

30

Настройка на функцията Anti-Legionella

H1

°C/°F

10.0

199.0

60.0

Времетраене на функцията Anti-Legionella

H3

min

0

240

2

Възможност за свързване към соларна
система
(Цифров вход 1)

i0

----

0

2

0 = Не е позволено
1 = Неограничено

2

0 = Не е позволено
1 = Входящо налягане
2 = Цифров вход 1
0 = Активен, ако конакта
е затворен
1 = Активен, ако конакта
е отворен

Входящ контакт за соларите (Цифров
вход 1)

i1

----

0

1

0

Високо/Ниско налягане и защита на
компресора

i2

min

0

120

0

Възможност за свързване към
фотоволтаици (Цифров вход 2)

i3

----

0

1

1

0 = Не е позволено
1 = Позволено
0 = Активен, ако конакта
е затворен
1 = Активен, ако конакта
е отворен

Входящ контакт за фотоволтаиците
(Цифров вход 2)

i4

----

0

1

0

Брой аларми за цифров вход на

i8

----

0

15

0
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Описание на параметрите

Подразб
Забележки
иране

Код

Темп.

Мин.

Макс.

Време за нулиране на брояча на
алармата за цифровия вход

i9

min

1

999

240

Звуков сигнал

u9

----

0

1

1

0 = Не е позволено
1 = Позволено

Часова настройка за Понеделник

Hd1

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Часова настройка за Вторник

Hd2

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Hd3

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Hd4

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Hd5

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Hd6

----

1

2

2

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Hd7

----

1

2

2

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Настройка на първия времеви интервал за
включване

HOn1

----

00:00

23.59

--:--

--:-- = Функцията е
изключена

Настройка на първия времеви интервал за
изключване

HOF1

----

00:00

23.59

--:--

--:-- = Функцията е
изключена

Настройка на втори времеви интервал за
включване

HOn2

----

00:00

23.59

--:--

--:-- = Функцията е
изключена

Настройка на втори времеви интервал за
изключване

HOF2

----

00:00

23.59

--:--

--:-- = Функцията е
изключена

LA

----

1

247

247

термопомпата

Часова настройка за Сряда
Часова настройка за Четвъртък
Часова настройка за Петък
Часова настройка за Събота
Часова настройка за Неделя

Адресиране

Предаване на сигнал

Изчисления

Запазено

Lb

LP

E9

----

0

----

----

3

0

0

2

2

2

0 = 2400
1 = 4800
2 = 9600
3 = 19200

2

0 = NONE
1 = ODD
2 = EVEN

0

9

Сервизиране на
термопомпата
ВНИМАНИЕ!
Всеки един ремонт на термопомпата трябва
да се извършва от квалифициран персонал.
Ако термопомпата трябва да бъде
сервизирана, моля свържете се с фирмата за
климатична техника и се консултирайте за
наличния проблем.

Натиснете

ВНИМАНИЕ!
Преди да извършвате дейности по поддръжка
или почистване на термопомпата, изключете
захранването.

Фигура 19 – Рестартиране на предпазния термостат

ВНИМАНИЕ!

9.1 Рестартиране на защитното
оборудване
Устройството е оборудвано с предпазен термостат.
Когато се рестартира ръчно, машината се изключва
в случай на прегряване.
За да нулирате защитата е необходима:


Изключете термопомпата от електрическата
мрежа;



Свалете всички въздуховоди (точка 6.2);



Свалете горния капак, като развъртите
заключващите винтове (фиг.18);



Ръчно рестартиране на предпазния термостат
се осъществява отгорната страна на машината,
както е показано на (фиг.19). В случай на
прекъсване, копчето на термостата излиза
напред, на приблизително 4 mm;



Сглобете отново горния капак.

Изключването на предпазния термостат може
да бъде причинено от неизправност, свързана
с контролния панел или липса на вода във
водосъдържателя.

ВНИМАНИЕ!
При необходимост от замяна на дефектирали
резервни части, които са свързани с
функциите за защита на термопомпата,
задължително е същите да бъдат подменени
с оригинални.

ЗАБЕЛЕЖКА
Работата на термостата изключва тази на
електрическите нагреватели, но не и
системата на термопомпата в допустими
работни граници.

Фигура 18 – Демонтиране на горния капак
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9.2 Тримесечни проверки на
системата


Външна проверка за общото техническо
състояние на термопомпата, вкл. проверка за
видими течове;



Проверка на вентилационния филтър (вижте
точка 9.4).

9.3 Годишна проверка


Проверка на болтовете, гайките, фланците и
водопроводните връзки, които може да са били
разхлабени от вибрации;



Проверете състоянието на магнезиевите аноди
(вижте точка 9.5).

9.4 Почистване на
вентилационния филтър
В горната част на термопомпата има вентилационен
филтър, който трябва периодично да се почиства,
за да се поддържа ефективна системата.
След всеки 1000 работни часа на дисплея на
термопомпата се появява "FiL", което означава, че
трябва да се провери състоянието на филтъра.
За да извадите филтъра, трябва да го издърпате
навън през обозначения отвор на (фиг. 20).
Филтърът се измива под течаща вода и трябва да
се избягват механични повреди. Не е необходимо
периодично да бъде заменян, тъй като е направен
от неръждаема стомана.

9.5 Магнезиеви аноди
Магнезиевият анод (Mg), не позволява
образуването на котлен камък във
водосъдържателя, което може да предизвика
процеси на корозия на повърхността на
термопомпата.
В действителност, магнезият е метал с по-нисък
електрохимичен потенциал в сравнение с
материала, от който е изработена вътрешността на
водосъдържателя, поради което привлича
отрицателните заряди, които се образуват при
загряването на водата и предизвикват корозията.
Термопомпата има два анода - един, който е
монтиран в долната част, а другият - в горната част
на водосъдържателя (зоната, която е предимно
подложена на корозия).
Магнезиевите аноди трябва да се проверяват наймалко на всеки две години (препоръчително веднъж
годишно). Тази проверка трябва да се извършва от
квалифициран персонал.
Преди да извършите проверката, е необходимо:


Затворете входа за студената вода;



Източете водата от водосъдържателя
(погледнете точка 9.6);



Развийте горния анод и проверете са следи от
корозия, ако повече от 30% от анодната
повърхност е корозирала, тогава е необходимо
да го смените;



Направете същото и за долния анод.



Анодите имат необходимите уплътнения, но за
да се избегне изтичането на вода, се
препоръчва използването на уплътнения, които
са съвместими в санитарните и отоплителните
системи. Уплътненията трябва да бъдат
заменяни както при инспекция, така и при
подмяна на анодите с нови.

9.6 Източване на
водосъдържателя

Страничен
отвор

Вентилационен
филтър

Фигура 20 – Детайли към вентилационния филтър

ЗАБЕЛЕЖКА
Запушването на филтъра намалява
ефективността на термопомпата, което води
до недостатъчна или липса на вентилация в
системата.

Препоръчително е да източвате водата от
водосъдържателя, когато термопомпата не работи
за определен период от време, предимно при ниски
външни температури.
Достатъчно е да се изключи ел. захранването (вж.
Точка 6.4).
Като алтернатива, по време на инсталацията е
препоръчително да се монтира изпускателен кран.
ЗАБЕЛЕЖКА
Важно е в системата да няма вода при ниски
външни температури, за да се избегне
замръзване.

10 Неизправности
В случай на проблеми с термопомпата, без да
бъдат индикирани аларми или грешки, описани в
настоящата техническа литература,
препоръчително е да проверите дали наличния
проблема може лесно да бъде разрешен, съгласно
описаната по-долу информация.
Проблем

Възможни причини

Термопомпата не работи

Няма ел. захранване;
Щепселът не е поставен
правилно в контакта.

Компресора и/или
вентилатора не работят

Настроеният период на
защита на системата не е
приключил;
Настроената
температура е
достигната.

Термопомпата
Погрешно програмирани
непрекъснато се включва стойности на
и изключва
параметрите/зададената
температура и/или
хистерезис.
Термопомпата не се
изключва

Електрическият
нагревател не се
включва

Погрешно програмирани
стойности на
параметрите/зададената
температура и/или
хистерезис.

вещества в електрическите машини, както и с
изхвърлянето на опасни отпадъци в околната среда.
Обозначеният символ по-долу, означава че
термопомпата трябва да се изхвърля отделно от
останалите битови отпадъци.
Следователно в края на жизнения цикъл на
термопомпата потребителят е необходимо да
потърси подходящи центрове за разделно събиране
на електротехнически отпадъци
или да го върне на оторизарана
климатична фирма, от която може
да закупи еквивалентна
термопомпа.
Правилното разделно събиране на
отпадъци, като и рециклирането
на климатичната техника
намаляват евентуални отрицателни въздействия
върху околната среда и човешкото здраве;
Незаконосъобразното изхвърляне на климатичната
техника от страна на потребителя води до
прилагане на административните санкции,
предвидени от приложимото законодателство.
Основните материали, използвани в производството
на термопомпата, са както следва:


Стомана;



Магнезиий;



Пластмаса;



Мед;



Алуминий;



Полиуретан.

Не предприемайте
действия. Обърнете се
към оторизиран техник.

ВНИМАНИЕ!
В случай че не може да отстраните сами проблема,
изключете термопомпата и потърсете оторизирана
техническа помощ, като посочите точния
номенклатурен модел на термопомпата.

11 Извеждане от употреба
В края на техния жизнен цикъл, термопомпите се
изхвърлят на места, които са в съответствие с
приложимите разпоредби.
ВНИМАНИЕ!
Тази термопомпа съдържа парников флуориран газ,
включен в Протокола от Киото. Всички манипулации
свързани със дозареждане и събиране на хладилен
агент трябва да се извършват от квалифициран
персонал.

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛЯ:
Европейските директиви 2011/65 / ЕС и 2012/19 /
ЕС, се отнасят за намаляване употребата на опасни
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12 Продуктов етикет
Описание

u.m. EKHH2E200AAV3(3)

Типоразмер

EKHH2E260AAV3(3)

L

Клас на енергийна ефективност
на затопляне на водата при
средни климатични условия

EKHH2E260PAAV3(3)

XL

A+

Енергийна ефективност на
затопляне на водата в % при
средни климатични условия

%

123

127

127

Годишна консумация на
електроенергия в kWh при
средни климатични условия

kWh

835

1323

1323

Настройки на температурата на
термостата във
водосъдържателя

°C

55

Ниво на звукова мощност Lwa на
закрито в dB

dB

53

Състояние на водосъдържателя
да работи само по време на
ненатоварена часова зона

NO

Всички специални предпазни
мерки, които трябва да се
предприемат, когато
водосъдържателя е оборудван,
инсталиран или се сервизира

Погледнете ръководството

Енергийна ефективност на
затопляне на водата в % при постудени климатични условия

%

94

92

92

Енергийна ефективност на
затопляне на водата в % при потопли климатични условия

%

135

129

129

Годишна консумация на
електроенергия в kWh при постудени климатични условия

kWh

1091

1826

1826

Годишна консумация на
електроенергия в kWh при потолли климатични условия

kWh

756

1296

1296

Ниво на звукова мощност Lwa на
открито в dB

dB

53

2017.06
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