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1.
ОБЩО
1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Преди всичко бихме желали да ви благодарим, че избрахте един от нашите
продукти и да ви поздравим за избора ви на термопомпа въздух - вода.
Сигурни сме, че ще останете доволни от нея тъй като тя представлява найдоброто решение в домашната климатична технология.
Този наръчник е написан с цел да ви предостави цялата необходима
информация за най-доброто управление на вашата климатична система. Затова
моля прочетете внимателно наръчника преди да използвате оборудването.
Следвайки съветите съдържащи се в този наръчник, термопомпата въздух-вода,
която сте си закупили ще работи без проблеми, давайки ви оптимална стайна
температура с минимални енергийни разходи.

ВНИМАНИЕ
Наръчникът съдържа три раздела:
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Насочена към специалиста монтажник и крайния потребител.
Съдържа информация, технически данни и важни предупреждения, за които да
внимавате преди монтаж и употреба на термопомпата въздух – вода.
2. МОНТАЖ
Насочена единствено към специалиста монтажник.
Съдържа цялата необходима информация за разположението и монтажа на
термопомпата въздух – вода на мястото, където ще се инсталира.
Монтажът на термопомпата въздух – вода от неоторизирани специалисти ще
отмени гаранционните условия.
3. УПОТРЕБА И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Съдържа полезна информация за употребата и програмирането на
термопомпата въздух – вода и най-честите дейности за поддръжка.
Настоящият документ е собственост на Булклима ЕООД и неоторизираното му
ползване от трети лица е абсолютно забранено.
Съоръженията са обект на подобрения и по тази причина могат да изглеждат по
различен начин от показаните графики, въпреки че това по никакъв начин не
анулира съдържащите се в наръчника текстове.
Прочетете този наръчник внимателно преди да предприемете всякакво
действие (монтаж, техническа поддръжка, употреба) и следвайте
съдържащите се във всеки раздел инструкции.

ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ НАНЕСЕНИ НА ЛИЦА ИЛИ
ВЕЩИ В СЛЕДСТВИЕ НА НЕСПАЗВАНЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ В НАСТОЯЩИЯ
НАРЪЧНИК.
Производителят си запазва правото да модифицира по всяко време моделите
си без да променя основните характеристики описани в настоящия наръчник.
Монтажът и техническата поддръжка на такъв тип климатични системи могат да
са опасни тъй като съдържат хладилен газ под налягане както и електрически
компоненти.

По тази причина монтажа, първоначалния пуск и последващата техническа
поддръжка трябва да се извършват единствено от оторизиран и
квалифициран персонал (виж приложената информация за първоначален
пуск).
Този уред отговаря на следните Европейски Директиви:
• Ниско напрежение 2006/95 / ЕО;
• Електромагнитна съвместимост 2004/108 / ЕО
• Ограничение за употребата на определени опасни вещества в електрическото
и електронното оборудване 2011/65 / ЕС (RoHS);
• Отпадъци от електрическо и електронно оборудване 2012/19 / ЕС (ОЕЕО) и
последващите изменения.
Отказът за спазване на инструкциите, съдържащи се в този наръчник,
както и използването на устройството при температури над допустимия
температурен диапазон, ще анулира гаранцията.
Профилактиката и общото външно почистване могат да се направят от
потребителя, тъй като тези операции не са трудни или опасни.
По време на монтажа и всяка операция по техническа поддръжка, винаги
обръщайте внимание на предупрежденията описани в настоящия наръчник и
на етикетите поставени върху уредите, действайте отговорно и спазвайте
всички норми за безопасност на мястото на монтажа.
Винаги носете ръкавици и защитни очила, когато осъществявате интервенции
в охладителната част на уреда. Термопомпата въздух-вода не бива никога да
бъде монтирана в помещения със запалими или експлозивни газове, висока
степен на влажност (перални помещения, оранжерии и т.н.) или в
помещения, където има други машини генериращи много топлина. Ако се
наложи замяна на част, винаги използвайте оригинални резервни части на
OLIMPIA SPLENDID.
ВАЖНО!
За да предотвратите всякакъв риск от електрически удар, главния
предпазител трябва да бъде изключен преди да свържете електрическите
връзки или да извършвате техническо обслужване на уредите.
Уверете се, че целия персонал отговорен за транспортирането и монтажа на
уреда е запознат с тези инструкции.
ИЗХВЪРЛЯНЕ
Символът върху продукта или върху опаковката показва, че продуктът не може
да бъде приеман за нормален битов отпадък, а трябва да се занесе на
съответното депо за рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърлянето на продукта на подходящите места предотвратява причиняването
на потенциални негативни въздействия както върху околната среда така и върху
здравето, които могат да настъпят, ако продукта не е изхвърлен коректно.
Повече информация за рециклирането на този продукт може да бъде получена
от местното кметство, сметосъбиращата компания, или в магазина откъдето сте
закупили продукта.
Тази директива е валидна само в страни членки на ЕС.

1.2. СИМВОЛИ
Изображенията показани в следващия раздел осигуряват необходимата
информация за коректно използване на уреда по бърз и безпогрешен начин.
1.2.1 Редакционни символи
Сервиз
 Отнася се за ситуации в които трябва да уведомите Сервиза на компанията.
ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Показалец
 Параграфите маркирани с този символ, съдържат много важна информация
и препоръки и по-специално по отношение на сигурността.
Отказът да се съобразите с тях може да се изрази в:
 Опасност за сигурността на потребителя
 Загуба на гаранцията
 Отказ за отговорност на производителя.

Вдигната ръка
 Отнася се за дейности, които абсолютно не трябва да се предприемат.

1.2.2. Символи за безопасност
Опасност от високо напрежение
 Сигнализира на персонала, че описаната операция може да причини
електрически удар, ако не се изпълнява в съответствие с инструкциите за
безопасност.
Обща опасност
 Сигнализира, че описаната операция може да причини физическа травма
ако не се изпълнява в съответствие с инструкциите за безопасност
Опасност от топлина
 Сигнализира, че ако описаната операция не се изпълнява стриктно в
съответствие с инструкциите за безопасност, има риск от изгаряния при
контакт с много горещи компоненти.
1.3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ




Монтажа следва да се изпълни от продавача или от друг квалифициран
персонал; ако монтажа не е изпълнен коректно, може да има риск от теч на
вода, електрически удар или пожар.
Монтирайте термопомпата въздух-вода следвайки инструкциите посочени в
настоящия наръчник; ако монтажа не е изпълнен коректно, може да има
риск от теч на вода, електрически удар или пожар.
Препоръчително е да използвате само компоненти предназначени

специално за уреда; ползването на други компоненти може да доведе до
теч на вода, електрически удар или пожар.


След като приключи монтажа, проверете дали няма теч на фреон (ако е
изложен на пламък, фреона произвежда токсичен газ)



При монтаж или повторен монтаж на системата се уверете, че никакви
субстанции, като например въздух, не са влезли във фреоновата верига
освен определения фреон (R 410А) (наличието на въздух или други чужди
субстанции във фреоновата верига могат да причинят ненормално
повишаване на налягането или срив на системата с последващо нараняване
на хора).
Уредите на OLIMPIA SPLENDID трябва да се монтират от оторизирани
монтажници, които след приключване на работа, ще предоставят
декларация за съвместимост на клиента в съответствие с настоящите
регулации и инструкциите дадени от OLIMPIA SPLENDID в този наръчник.
В случай на теч на вода, изключете уреда и спете захранването на
вътрешното и външното тела използвайки главния предпазител
Незабавно се свържете със сервиза на OLIMPIA SPLENDID или друг
квалифициран персонал и не се опитвайте сами да ремонтирате уреда.





1.4.



Когато в системата има бойлер, уверете се, че температурата на водата
циркулираща в термопомпата въздух-вода не превишава 65°C докато
работи.



Този наръчник с инструкции е неразделна част от уреда и съответно трябва
да се съхранява внимателно и винаги да върви заедно с уреда дори да се
продаде на друг собственик или потребител, или измести в друга система.
Ако е повреден или изгубен, поискайте нов от местния сервизен техник на
OLIMPIA SPLENDID.



Уверете се, че има заземяване; не заземявайте уреда към разпределителни
тръби; гръмоотвод или към заземяването на телефонната система; ако не е
изпълнено коректно заземителната връзка може да доведе до електрически
удар високо интензивно моментно претоварване от светкавица или други
причини могат да повредят термопомпата въздух-вода.



Трябва да бъде инсталиран индикатор за теч; отказът за инсталация на това
устройство може да доведе до електрически удар.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Запомнете, че няколко основни правила за безопасност трябва да бъдат
спазвани, когато използвате продукт, който ползва електричество и вода, като
например:
Забранено е устройството да се използва от деца или лица с увреждания без
придружител.
Забранено е уредът да се докосва бос, с мокри ръце или тяло.
Почистването е забранено докато не изключите уреда от източника на
захранване като настроите главния предпазител на системата на OFF.
Забранено е устройствата за безопасност или за корекция да се

модифицират или коригират без разрешение и указания на производителя.
Забранено е да се дърпат, режат или връзват електрическите кабели
излизащи от уреда дори да е изключен от основното захранване.
Забранено е да се пъхат всякакви предмети през входните или изходните
решетки.
Забранено е да се отварят вратите, които дават достъп до вътрешните части
на уреда без предварително да се завърти главния предпазител на
системата на “OFF”.
Изхвърлете опаковката отговорно и никога не я оставяйте в обсега на деца,
тъй като представлява потенциална опасност.
Не изпускайте фреона R-410A в атмосферата: R-410A е флуорирани парников
газ, в обсега на Протокола от Киото, с потенциал за глобално затопляне
(Global Warming Potential (GWP))=1975.
1.5.

ПРИЕМАНЕ И РАЗОПАКОВАНЕ
Продуктът е пакетиран от експертен персонал използващ подходящи
материали. Частите се доставят цели и в отлично състояние; въпреки това с
цел проверка качеството на транспортните услуги, имайте следното предвид:
• При приемане на стоките, проверете дали пакетът е повреден. Ако е така,
приемете стоката със забележка, като заснемете всяка очевидна щета.
• Разопаковайте и проверете съдържанието по опаковъчния лист
• Уверете се, че никой от компонентите не е повреден по време на
транспортиране; ако е така, уведомете доставчика писмено в срок от 3 дни от
получаване на стоките и добавете снимков материал.
Изпратете копие по факс до OLIMPIA SPLENDID.
Информация за претърпени щети няма да се вземе под внимание 3 дни след
доставка.
Компетентният съд за всякакви спорове е съдът на Реджо Емилиа.

1.6.

ВЪНШНО ТЯЛО (ФИГ. 1)
Външното тяло (фиг. 1) е достъпно в шест модела

Ширина мм
Дължина мм
Височина мм
Тегло кг

OSCEBSH24EI
842
324
695
61

OSCEBCH36EI
990
324
695
82

OSCEBCH48EI
940
360
1245
106

OSCEBTH48EI
940
360
1245
99

OSCEBCH60EI
940
360
1245
106

OSCEBTH60EI
940
360
1245
104

1.7.

ВЪТРЕШНО ТЯЛО (ФИГ.2)
Вътрешното тяло (фиг. 2) е достъпно в четири модела.

Ширина мм
Дължина (+
контролен панел) мм
Височина мм
Тегло кг

1.8.

SMALL

SMALL 3W

BIG

BIG 3W

500
280+16

500
280+16

500
280+16

500
280+16

810
36

810
36,3

810
38

810
38,3

СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО (ФИГ. 3)
A
B
C
D
E
F
G

Воден вход
Предпазен клапан 3 bar
Пластинчат топлообменник
поточен превключвател
Манометър
Разширителен съд
Колектор на електрическите нагревателни елементи

H
I
К
L
M
N
O
P
Q
R

1.9.

Автоматичен обезвъздушител
Водна помпа
Трипътен вентил (вграден в телата версия 3W)
Воден изход
БГВ изход (само във версия 3W)
Електрическо табло
Контролен панел
Предпазен термостат с ръчна защита на електрическите нагревателни
елементи
Предпазен термостат с автоматична защита на електрическите нагревателни
елементи
Главен прекъсвач

СПИСЪК НА КОМПОНЕНТИТЕ И ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ
Уредите се доставят със стандартна опаковка от картон и серия защити от
експандиран пенополистирол. Има малък палет под опаковката на външното
тяло за по-лесно транспортиране и пренасяне, докато опаковката на
вътрешното е снабдено с дръжки, което улеснява пренасянето.
Следните части са подсигурени заедно с вътрешното тяло в опаковката:
• стенна конзола за закрепване на уреда
• шаблон за стенен монтаж
• Y-образен ситен филтър с 1‘‘FF фитинги, 0,4 мм мрежа
• три 1‘‘ сферични кранове (само в 3W модели)

2.

МОНТАЖ
За да постигнете успешен монтаж и максимална производителност, следвайте
внимателно дадените в този наръчник инструкции. Отказът за спазване на
посочените инструкции може да доведе до неизправна работа на уреда и да
освободи OLIMPIA SPLENDID от всякаква форма на гаранция и от всякакви
щети причинени на хора, животни и вещи.
Електрическата система трябва да е съобразена с текущите изисквания, както
е посочено в раздел Технически характеристики и да е правилно заземена.
Уредът трябва да е монтиран на достъпно място, за да позволи осъществяване
на техническа поддръжка.

2.1.

МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО (фиг. 4, 5, 6, 7, 8)
Подгответе:
 Четири болта М10 за закрепване към стената подходящи за вида на
закрепване
 Оставете достатъчно място, поне 25 см отстрани и отгоре, за да могат да се
махат капаците и да се осъществява рутинна и специална поддръжка
 Близка дренажна точка
 Подходящо захранване в близост до вътрешното тяло
 Достъп до вода, за да се напълни хидравличната верига
 Комуникационен кабел между вътрешното и външното тяло (виж раздел
2.9.2)
Вътрешното тяло трябва винаги да е фиксирано към стената на височината на
главата вътре в помещението.
За монтажа и разположението на тръбите виж фиг. 4 и използвай шаблона,
който се доставя с уреда.

2.1.1. Сваляне на предния панел (фиг. 5)
Отворете вратата (фиг. 5-А) чрез издърпване на горната част навън; вратата се
отваря надолу.
Отвъртете винта, който затяга предния панел (фиг. 5-В).
Повдигнете предния панел и го издърпайте към вас (фиг. 5-С).

2.1.2. Достъп до вътрешните компоненти (фиг. 6, 7, 8)
За да достигнете компонентите в електрическия панел, махнете двата винта
(фиг. 6-А) които затягат капака от лявата страна. За да достигнете
компонентите зад електрическия панел, махнете четирите винта (фиг. 7-А) и
завъртете панела на пантите, разположени от дясната страна на панела.
Електрическият панел може да бъде откачен и закачен използвайки
жлебовете от дясната страна на панела (фиг. 7); това осигурява достъп до
всички компоненти в уреда, по-лесен монтаж и техническа поддръжка.

Следните компоненти се намират в електрическото табло (фиг. 8)
A
Вход за кабели
B
Захранваща платка на вътрешното тяло
C
Клеморед крайни връзки
D
Кабелни скоби

E
F
G
H
I
L

2.2.

Термомагнетичен прекъсвач на електрическите нагревателни елементи
Предпазен контактор за електрическите нагревателни елементи
Релета
EMC филтър
Контролно електронно табло
Термозащита на контактора 250V 10A T

МОНТАЖ НА ВЪНШНОТО ТЯЛО (фиг. 9)
Монтирайте външното тяло на солидна основа, която може да издържи
теглото му; ако се монтира непълно или на неподходящо място външното
тяло може да причини щети на хора или вещи, ако се откачи от основата.
Много е важно мястото на монтажа да се избере изключително внимателно за
да осигури адекватна защита на уреда срещу намеса или възможни
последващи щети.
Изберете място, което е адекватно проветримо и в което външната
температура през лятото не превишава 46°C.
Оставете достатъчно свободно място около уреда, за да предотвратите
рециркулация и да улесните техническата поддръжка.
Подгответе пласт чакъл под уреда за отводняване на размразената вода.
Оставете място под уреда, за да предотвратите от замръзване размразената
вода. В нормални ситуации, уверете се, че основата е най-малко на 5 см от
земята; при използване в региони с много студена зима, осигурете място от
поне 15 см от двете страни на уреда.
Когато се монтира на места с високи снеговалежи, монтирайте опората на
уреда на височина, която е над максималното ниво на сняг.
Монтирайте тялото, така че вятърът да не духа през него.
Подгответе:
 Анти-вибрационни амортисьори
 Подходящо захранване в близост до външното тяло

Външното тяло е снабдено с мрежа за покриване батерията на
топлообменника; това е предвидено за открит монтаж. Монтажа на мрежа
може да причини, в случай на висока влажност при ниска температура
(мъгла) или сняг, натрупване на лед върху батерията с намалена
производителност на системата.
2.3.

РАБОТЕН ДИАПАЗОН (фиг. 10)
Диаграмите на фиг. 10 определят лимитите на вода (LWT) и външна
температура на въздуха (ODT) в които термопомпата може да работи в двата
режима охлаждане и отопление/производство на битова вода и само
охлаждане.

2.4.

ФРЕОНОВИ ВРЪЗКИ (фиг. 11, 12)
За да определите фреоновите линии между вътрешното и външното тяло,
вижте таблицата по-долу.
OSCEBSH24EI
Максимална дължина на
свързващите тръби (м)
Допустима денивелация
между телата ако
външното е разположено
по-високо (м)

OSCEBCH36EI

OSCEBCH48EI

OSCEBTH48EI

OSCEBCH60EI

OSCEBTH60EI

25

30

50

50

50

50

12

20

25

30

25

30

Допустима денивелация
между телата ако
външното е разположено
по-ниско (м)
Допълнително зареждане
с фреон на метър над 5
метра дължина на
тръбата (гр/м)

9

12

20

20

20

20

60

60

60

60

60

60

Използвайте единствено тръби с диаметър, който отговаря на необходимите
размери (5/8” (16 мм) тръба за газ, 3/8” (10 мм) тръба за течност)
Максималната дължина на свързващите линии към вътрешното тяло трябва
да са съобразени с таблица 1, като се съобрази доливането с фреон R410A
(виж раздел 2.4.2). Не монтирайте телата над максимално допустимата
денивелация между вътрешното и външното тяло.
Завършете фреоновата линия като свържете вътрешното с външното тяло
използвайки изолирани медни тръби.
Използвайте единствено изолирани медни тръби специфични за охладителни
цели, доставени чисти и запечатани в краищата.
Фреоновите връзки на вътрешното тяло са зад електрическия панел; тези на
външното тяло са от дясната страна и предпазния панел трябва да се махне, за
да се осигури достъп.
A 5/8” газова линия на вътрешното тяло – 16 мм
B 3/8” течна линия на вътрешното тяло - 10 мм
C 5/8” клапан за газова линия на външното тяло - 16 мм
D 3/8” клапан за течна линия на външното тяло – 10 мм

Определете пътя на тръбната линия, за да се намали дължината и завоите на
тръбите, колкото е възможно повече и да получите максимална
производителност на системата.
Поставете фреоновите линии в подходящ по размери канал за кабелни
трасета (ако е възможно с вътрешно разделение) закрепен към стената за
позициониране на тръбите и електрическите проводници.
Изрежете тръбите с около 3-4 см по-дълги от необходимата дължина.
ВАЖНО: режете използвайки само тръборез, пристягайки на малки
интервали, така че да не се смаже тръбата.


Премахнете всички неравности с помощта на подходящ инструмент.









Преди разширяване поставете закрепваща гайка в тръбата (фиг.12 - A).
Разширете краищата на тръбите безупречно, без пукнатини, бръчки или
гънки, с помощта на специален инструмент (фиг.12 - B)
Ръчно затегнете гайката на тръбата върху резбата на фитинга.
Задължително затегнете използвайки гаечен ключ, за да се запази
неподвижна резбованата част на фитинга и да се предотврати
деформация, а гайката затегнете с динамометричен гаечен ключ (фиг 13.)
калибриран със следните стойности в зависимост от размера на тръбите:
Диаметър 3/8'' 34 N.m < затягащ момент < 42 N.m
Диаметър 5/8'' 68 N.m < затягащ момент < 82 N.m

2.4.1. Тестове и проверки (фиг.14, 15)
След като тръбите са свързани, уверете се, че фреоновата верига е идеално
запечатана.
За да изпълните описаните по-долу операции, използвайте манометър
специфичен за R410A и вакуум помпа с минимален дебит 40 л/мин:
1. Развийте капачката на свръзката на газовата линия (фиг.14-С)
2. Свържете вакуум помпата и манометъра към свръзката на газовата линия
използвайки изводи с фитинг 5/16” (фиг. 15)
3. Включете помпата и отворете крановете на манометъра
4. Намалете налягането до 101kPa (-755mmHg, -1bar)
5. Поддържайте вакуумирането за поне 1 час
6. Спрете крановете на манометъра и изключете помпата
7. След 5 минути преминете към точка 8 единствено при условие, че
налягането остава 101kPa (-755mmHg, -1bar). Ако налягането във веригата
се е покачило до нива по-високи от 101kPa (-755mmHg, -1bar) ще е
необходимо да се потърси за теч (фреоновата верига се надува под азотно
налягане ~ 30 бара, и теча се идентифицира използвайки газов анализатор
или сапунен разтвор); след като се определи и отстрани, започнете от
точка 3.
8. Използвайте 4 мм шестограм за да отворите клапана на течната верига,
докато се отвори напълно
9. Използвайте 5 мм шестограм за да отворите клапана на газовата верига
10. Извадете маркуча свързан с газовата тръба
11. Поставете отново капачката на свръзката на газовата линия и я затегнете
използвайки гаечен ключ
12. Поставете отново капачките на свръзките на газовата и течната линия и ги
затегнете.

Фигура 14:
A Въртящ елемент на клапана
B Капачка на клапана
C Изход за зареждане
D Главен клапан
Фигура 15:
A Манометър
B Вакуум метър (където е приложимо)
C Вакуум помпа
D Кран на маркуча (отворено)
E Свръзка (затворено)
F Газова тръба
G Течна тръба
H Външно тяло
2.4.2. Допълване с фреон (фиг. 16, 17)
Ако дължината на тръбата е над 5 м, допълнете с фреон както е показано в
раздел 2.4
Обърнете внимание на етикета (фиг. 16) доставен с външното тяло, заряда на
външното тяло (А), количеството на допълнителен фреон (В) и общия заряд на
системата (А+В).
Фигура 17:
A Манометър
B Вакуум метър (където е приложимо)
C Кран на течната фаза
D R410A газова бутилка
E Свръзка (затворена)
F Газова тръба
G Течна тръба
H Външно тяло

2.5. ХИДРАВЛИЧНИ ВРЪЗКИ (фиг. 18, 19, 20, 21)
Изборът и инсталацията на компонентите зависи от монтажника, който трябва
да работи в съответствие с добрата практика и текущото законодателство.
Преди да свържете тръбите, уверете се, че са чисти от камъни, песъчинки,
ръжда, остатъци или всякакви чужди тела, които могат да повредят системата.
Добра практика е създаването на байпас на системата, така че уредът да не се
налага да бъде изключван, за да се изчисти топлообменника. Свързващите
тръби трябва да са прикрепени, така че теглото им да не тежи на уреда.
Хидравличните връзки се намират в долната част на тялото (фиг. 18).

Хидравличните връзки трябва да се изпълнят като се монтира:
 въздушни предпазни клапани, в най-високите точки на тръбите;
 гъвкави еластични връзки
 клапани за включване / изключване
 ситен воден филтър с 0.4 мм мрежа
 Топлоизолирайте всички хидравлични компоненти и тръбопроводи
Минималният номинален диаметър на хидравличните свързващи тръби
трябва да е 1” (цол).
За да се улеснят операциите по техническа поддръжка и ремонт е
належащо всяка хидравлична връзка да е монтирана със съответните ръчни
затварящи клапани.
Таблицата по-долу показва характеристиките, които трябва да има

хидравличната система.
Тяло

Номинален
воден
поток*
Съдържание
на вода в
системата
Работно
налягане
Системна
денивелаци
я

Л
/сек
Мин
Л
Макс* Л
*
Макс kPa
Макс

OSOSCEBSH24EI
CEBCH36EI
Вътр.т. SHERPA SMALL

OSCEBCH48EI

OSOSCEBTH48EI
CEBCH60EI
Вътр.т. SHERPA BIG

OSCEBTH60EI

0,31

0,52

0,62

0,62

0,69

0,79

23

38

45

45

51

58

400

400

400

400

400

400

300

300

300

300

300

300

20

20

20

20

20

20

м

* за системи на нивото на земята
** при максимална водна температура на системата 35°C
Диаграмите на фиг. 19 показват налягането, за всяка скорост на
хидравличната помпа, в хидравличните връзки на вътрешното тяло

Уверете се, че загубите на налягане в системата гарантират необходимия
воден дебит (виж раздел 2.10.2).
Ако е необходимо по-голямо налягане, поради високи загуби в системата,
трябва да се добавят инерционен съд или хидравличен разделител и
външна помпа.
Системата трябва да има минимално съдържание на вода, необходимо за
осигуряване на доброто ѝ функциониране. Ако не е достатъчно, добавете
резервоар, за да се достигне необходимото съдържание.
Водоразпределителните тръби трябва да бъдат подходящо изолирани с
експандиран полиетилен или друг подобен материал. Клапаните за
включване / изключване, сгъвки и снадки трябва също да бъдат подходящо
изолирани. За да се предотврати нахлуване на въздух във веригата, поставете
автоматични или ръчни устройства за обезвъздушаване на всички точки
(високи тръби, трапове и т.н.), където може да се натрупа въздух.
След като хидравличната верига е готова и се уверите, че няма течове,
махнете планката на циркулационната помпа (фиг.20-А), чрез премахване

на затягащата гайка (фиг.20-В); сложете отново гайката.

2.5.1. Хидравлична верига (фиг. 21)
Хидравличната диаграма на фиг.21 показва основните части на вътрешното
тяло и типичната хидравлична верига.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
A
B
C

Кран на връщане към колекторна група
Предпазен клапан (3 bar)
Манометър
Датчик за температурата на връщащата вода T1
Пластинчат топлообменник
Датчик за температурата на подаваната вода T2
Поточен превключвател
Разширителен съд
Колектор на електрически нагревателни елементи
Автоматичен обезвъздушител
Циркулационна помпа
3-пътен клапан (в комплект с машината от 3W)
Кран на изхода към колекторна група
Изход за вода за битово съхранение
Воден мрежест филтър
Фреонови връзки
Датчик за температурата на битовия нагревател T3
Вътрешно тяло
Външно тяло
Система (вентилаторни конвектори, радиатори или подово

D
E

отопление)
Бойлер
Допълнителен топлинен източник (напр. газов бойлер)

Монтирайте ситен филтър с мрежа 0.4 мм на входящата водна тръба на
уреда (връщащите се тръби от системата).
2.6.

СТОЙНОСТИ НА ВОДНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМАТА









pH: 6.5 до 7.8
електропроводимост: между 250 и 800 µS/cm
обща твърдост: между 5 и 20 °F
общо желязо: под 0.2 ppm
манган: под 0.05 ppm
хлориди: под 250 ppm
серни йони: отсъстват
амониеви йони: отсъстват

Ако общата твърдост е над 20°F или някои от референтните стойности на
водата не са в посочените граници, свържете се с сервиз, за да определите
обработките, които да се направят.
Сондажната или подпочвената вода, която не е от водоснабдителната
система, трябва внимателно да се анализират и ако се налага да се обработят
с подходящи системи. Ако се монтира омекотител, в допълнение към
настоящия наръчник на производителя, настройте твърдостта на изходящата
вода до не по-ниско от 5°F (също така направете pH и тестове за соленост) и
проверете концентрацията на хлориди на изхода след регенерацията на
смолите.
В случай на възможно замръзване, изпразнете системата и вкарайте антифриз
в пропорция подходяща за минималните температури, които могат да
достигнат.
Разтвор от вода и етиленгликол използван за топлообменна течност вместо
вода, води до намаляване ефективността на тялото. Добавете максимум 35%
етиленгликол към водата (равностойно за защита при температури по-ниски
от -20°C).
2.7.

ПЪЛНЕНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА СИСТЕМА
След като хидравличните връзки са готови, системата трябва да се напълни. В
същото време въздухът в тръбите и устройството трябва да се премахне, чрез
обезвъздушителите на веригата и уреда.
Първоначално, с празна водна верига, уреда не трябва да е свързан към
захранването.
Чак във финалната фаза на пълнене на хидравличната верига уреда може да
се включи и циркулационните помпи стартирани.
Препоръчително е временно да форсирате циркулационната помпа за 15
минути, активирайки параметъра FPA (виж раздел 3.4 Проверки на
циркулационната помпа).
Ако се използва външна спомагателна помпа, тя трябва също да се стартира
само в крайните фази на пълнене на веригата.
Работното налягане на системата не трябва да превишава 1.5 BAR с изключена

помпа.
Във всеки случай за да тествате за теч на системата, повишете тестовото
налягане (максимално налягане 3 bar), след това го намалете за да достигнете
работното налягане.
2.8.

ПУСК НА ЦИРКУЛАЦИОННАТА ПОМПА (фиг.22)
Ако по време на първоначалния старт, AL6 се появи на дисплея на контролния
панел след като стартирате циркулационната помпа, уверете се, че крановете
на системата са отворени, че има поне едно устройство с отворена верига, че
външния мрежест филтър не е запушен, че няма въздушни джобове в
системата, че водното налягане на системата е правилно и че
циркулационната помпа не е блокирала.
След като премахнете причината, изчистете алармата натискайки бутона ON
на контролния панел за 10 секунди (фиг.30 – ключ 8).
За да пуснете циркулационната помпа, завъртете вала, както е показано на
фиг. 22, след като сте отстранили капака.

2.9.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ (фиг. 23, 24, 25, 26)
 Електрическите връзки трябва да бъдат направени в съответствие с
инструкциите, дадени в инсталационния наръчник и с националните
стандарти или процедури регулиращи електрическите връзки;
недостатъчен капацитет или непълни електрически връзки могат да
доведат до електрически удар или пожар.
 Внимание: електрическата верига на вътрешното и външното тяло трябва
да е отделна; линията на външното тяло трябва да е защитена с
термомагнитен прекъсвач или подходящо оразмерени предпазители
 Никога не използвайте захранващ източник, в който е включен друг уред
 За свързване използвайте достатъчно дълъг кабел за да покрие цялото
разстояние без нужда от междинни връзки; не използвайте удължители; не
добавяйте друг товар към захранването, използвайте специализирано
захранване (отказът да го направите може да доведе до риск от
прегряване, електрически удар или пожар).
 За електрическите връзки вътрешното и външното тяло, използвайте
определените типове кабели; закрепете свързващите кабели здраво, така
че съответните клеми да не са подложени на външно натоварване с
помощта на кабелни дръжки вътре в уреда; непълни връзки или

закрепване могат да доведат до прегряване или пожар.
 След като сте свързали захранващите кабели, уверете се, че те не оказват
никакъв натиск върху капаците или електрическите панели; монтирайте
капаците върху кабелите
 Ако изтече фреон по време на инсталацията, проветрете помещението (ако
е изложен на пламък, фреонът произвежда токсичен газ)
Уверете се, че захранването на външното и вътрешното тяло е изключено
преди да предприемете всякакви действия.
За електрическите връзки вижте фигури 23, 24, 25, 26.
Волтажът на захранването трябва да бъде същият, посочен в таблицата с
технически характеристики.
Кабелните терминали трябва да бъдат оборудвани с изводи със сечение
пропорционална на свързващите кабели, преди да бъде вкаран в клемореда.
Захранващите линии трябва да бъдат подходящо оразмерени за
предотвратяване спад на напрежение, прегряване на кабели или други
устройства.
Захранващата линия на външния модул трябва да може да се раздели от
главната с помощта на термомагнитен прекъсвач подходящ за входа на
машина с диференциално реле, с максимално калибриране равно на това,
посочено в националните регламенти за електричество (виж таблицата на
фиг. 26).
Линията на вътрешното тяло е вече защитена с термомагнитен прекъсвач на
захранването на електрическите нагревателни елементи и с предпазител (виж
раздел 2.1.2.); препоръчва се монтаж на диференциално реле на
захранващата линия.
Уверете се, че по време на работа на компресора волтажа на електрическата
мрежа съответства на номиналната стойност +/- 10%. Използването на
охладителните или водни тръби за заземяване на уреда е забранено.
Производителят не носи отговорност за вреди, произтичащи от липсата
на заземяване или неспазване на посоченото в окабеляващите диаграми.
Таблицата на фиг. 26 показва максималните входовете на телата.

А
В
С
D
E
F

Захранване на външното тяло
Максимална консумация на мощност на външното тяло
Максимална консумация на напрежение на външното тяло
Предпазител или термомагнитен прекъсвач (MFA)
Захранване на вътрешното тяло
Максимална консумация на мощност на вътрешното тяло (с включени
електрически нагревателни елементи)
G Максимална консумация на напрежение на вътрешното тяло (с включени
електрически нагревателни елементи)
2.9.1

Достъп до електрическите връзки
Клеморедът на електрическите връзки на външното тяло се намира от дясната
страна на устройството. За да получите достъп, махнете капака на
електрическото табло след като отстраните винтовете.
За достъп до клемореда на електрическите връзки на вътрешното тяло, вижте
раздел 2.1.1 и 2.1.2.
Тези операции са разрешени само за специалисти.

2.9.2 Свързващи кабели
Настоящата таблица обобщава кабелите, които да се използват.
комуникационен кабел Външно/вътрешно тяло
Кабел БГВ и сонда за външен въздух

2 x 0,5 мм2 екраниран
H03RN-F 2 G 0,5 / H03VV-F 2 G 0,5

Вътрешно тяло

SHERPA SMALL

SHERPA BIG

Захранващ кабел C

H05VV 3 x 2,5 mm2

H05VV-F 3 x 4 mm2

Външно тяло
Захранващ
кабел

2.9.3

A
B

OSCEBSH24EI
D H07RN-F 3 G2,5

OSCEBSH24EI OSCEBSH24EI OSCEBSH24EI

OSCEBSH24EI OSCEBSH24EI

H07RN-F 3 G4 H07RN-F 3 G4 H07RN-F 5 G2,5 H07RN-F 3 G4 H07RN-F 5 G2,5

Подвързване към електрическа инсталация (фиг. 23, 24, 25)
Свържете посочените в долния раздел кабели към клемореда на вътрешното
и външното тяло, съгласно фиг. 23, 24, 25 и описанията по-долу.

Вътрешно тяло:


Изводи L-N-

захранване на вътрешното тяло



Изводи 24-25: вход сонда за определяне на външната температура
(необходима за активиране на климатичните криви, включване на
електрическите нагревателни елементи в тялото или активиране на
външен топлоизточник)
 Изводи 26-27: вход сонда за определяне температурата на битов воден
резервоар (необходима за проверка температурата на битовия воден
резервоар и управление на циклите анти-легионела)
 Изводи Q-P: комуникационен кабел между вътрешното и външното тяло
 Изводи N-L-12: 3-пътен вентил за разпределение на битова вода,
инсталирани стандартно в 3W версии на машините, може да се монтира
допълнително в базовите версии (достъпен е комплект)
 Изводи N-13: активиране на контактор за захранване елемент на
електрическия нагревател в битовия воден резервоар по време на цикъл
анти-легионела (220-240V 50Hz 100W макс.)
 Изводи 14-15: активация на външен топлинен източник например газов
бойлер (контакт 8A (3A) 250Vac)
 Изводи 16-17: контакт аларма (contact 8A (3A) 250Vac)
 Изводи 5-L: заявка за битова гореща вода (когато температурата на
резервоара на битовата гореща вода е настроена от специален външен
контрол; затворен контакт между тези изводи активира заявката за битова
гореща вода).
 Извод 1 електронно табло дистанционен свободен контакт за
включване/изключване
 Извод 2 електронно табло дистанционен свободен контакт за режим
отопление/охлаждане
 Извод 3 електронно табло дистанционен свободен контакт за Еко режим
 Извод 4 електронно табло дистанционен свободен контакт за нощен
режим
 Извод 5 електронно табло дистанционен свободен контакт за активация
на битова вода (вече свързан към клема 5/L)
 Извод 6 електронна платка дистанционен свободен контакт TA (виж
раздел 3.4 дистанционно управление)
 Извод 7 електронно табло дистанционен свободен контакт за общо
свързване
Изводи 1 до 7 се намират на електронното табло; клемите могат да се махнат
от таблото за да се свържат по-лесно и след това върнати на оригиналните
места (виж фиг. 25).
Всички допълнителни кабели трябва да бъдат достатъчно дълги за да
позволят на електрическия панел да се отвори.
Монофазно външно тяло:


Изводи L-N-

захранване на външното тяло



Изводи Q-Pкомуникационен кабел между вътрешното и външното
тяло
Трифазно външно тяло:


Изводи R-S-T-N-



Изводи Q-Pтяло

захранване на външното тяло
комуникационен кабел между вътрешното и външното

Затегнете всички кабели използвайки кабелни скоби.

2.10.

ИНСТАЛАЦИОННИ ПРОВЕРКИ (фиг. 10, 15)

2.10.1 Подготовка за първоначален пуск (фиг. 15)
Първоначалният пуск на термопомпата въздух-вода трябва да се извърши от
квалифициран технически персонал. Преди да стартирате термопомпата
въздух-вода се уверете, че:
 Всички мерки за сигурност са спазени.
 Термопомпата въздух-вода е подходящо закрепена към поддържащата
основа.
 Минималното разстояние е съобразено.
 Хидравличните връзки са направени съгласно инструкциите в наръчника.
 Хидравличната система е заредена и обезвъздушена.
 Клапаните on/off на хидравличната верига са отворени
 Ако е монтиран бойлер в системата уверете се, че са монтирани възвратни
клапани на водните входове на термопомпата и на бойлера за да
предотвратят загуба на воден поток в системата и вливане на прекалено
гореща вода в термопомпата.
 Електрическите връзки са коректно направени.
 Волтажът е между 198 и 264V за монофазните тела и 342 и 440V за
трифазните.
 Захранването на трифазните модели има максимална несиметричност
между фазите от 3%.
 Системата е коректно заземена
 Всички електрически връзки са коректно затегнати.
 Захранващите кабели са със сечение адекватно за консумацията на уреда
и дължината на връзката
 Настройката на твърдостта на водата е направена и потенциометърът е
коректно позициониран .
 Отстранете всички предмети, особено стружки, парчета кабел, болтове и
винтове
 Уверете се, че всички кабели са свързани и че всички електрически връзки
са надеждни.
 Преди да стартирате компресора системата трябва да е била включена
непрекъснато за поне 5 часа
 Клапаните на газовата тръба и на водната тръба (фиг. 15 - E) трябва да са
отворени.
 Помолете клиента да присъства на пусковия тест
 Илюстрирайте съдържанието на наръчника с инструкции на потребителя
 Предайте наръчника с инструкции и гаранционния сертификат на
потребителя

2.10.2 Проверки по време и след първоначален пуск (фиг. 10)
След като пуска е изпълнен, уверете се, че:
 Използваната от компресора мощност е под максимално посочените
данни на етикета










3.

Уверете се, че по време на работа на компресора напрежението на
електроенергия отговаря на номиналната стойност +/-10%
Уверете се, че трифазното захранване има максимална несиметричност
между фазите от 3%
Уверете се, че нивото на шум на трифазния компресор е в нормата
Устройството работи в препоръчителните работни условия (виж фиг. 10)
Въздухът е напълно източен от хидравличната верига
Термопомпата въздух-вода спира и след това рестартира
Разликата между температурата на входящата вода и изходящата от
климатичната система трябва да бъде между 4 и 7°C, проверявайки
параметри Т1 и Т2.
Ако разликата между температурата на входящата вода и изходящата вода
е по-ниска от 4°C, настройте по-бавна скорост на помпата. Ако вместо това
е по-висока от 7°C, уверете се че всички клапани на системата са отворени
и добавете външна помпа, за да повиши водния поток, ако е необходимо.
УПОТРЕБА И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

3.1 КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО (фиг. 27)
Манометърът, контролният панел и главния превключвател са достъпни,
отваряйки вратата на предния панел.

Панелът (фиг.27) включва следните устройства:
A Манометър. Показва налягането на хидравличната система, позволява
водното налягане във веригата да бъде проверено. Стойностите трябва да
са между 1 и 2 бара.
B Контролен панел
C Главен превключвател на вътрешното тяло
D Затягащи винтове на предния панел
3.1.1 Описание на контролния панел (фиг. 28)

Led A: Използва се когато се изписват температурите
Led B: Десетичен разделител
Led 1: Включено ON (жълто)
Led 2: Охлаждане (зелено)
Led 3: Отопление (червено)
Led 4: Включена помпа (зелено)
Led 5: Текуща/минала аларма (червено)
Led 6: Допълнителен нагревател (жълто)
Led 7: Активиран таймер (жълто)
Led 8: Активирано производство на битова вода (червено)
Led 9: Активиран Еко режим (зелено)
Key 1: Стрелка нагоре
; за придвижване в менюто или промяна на
стойността
Key 2: Стрелка надолу
заедно с Key 1

; като Key 1
но в обратна посока. Натиснете
за да напуснете текущото меню

Key 3:
Key 4:

избор на охлаждане/отопление/само БГВ
меню за конфигурация. За достъп до потребителското или
сервизно меню

Key 5:

меню температура/настройка. Натиснете този бутон за достъп до
температурните стойности. Натиснете стрелките за избор на желаната
стойност и Key 6

за да видите стойността. За настройка на

температурата натиснете Key 6

за три секунди и стрелките за да

промените стойността. Натиснете Key 6
за потвърждение.
Изхода от менюто е автоматичен ако не натиснете нито един бутон за 60
секунди или като натиснете двете стрелки едновременно.
Key 6:

за преглед стойността на параметъра, промяна на настройката
му (задържайки за 3 секунди) и потвърждение на новата стойност.
Key 7:
включва или изключва втората точка за настройка CS2 в режим
охлаждане или HS2 в режим отопление за пестене на енергия.
Key 8:

натиснете този бутон за да включите тялото или да го оставите в

режим на готовност.

3.2 АКТИВАЦИЯ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ФУНКЦИИ
3.2.1 Активация (фиг. 27, 28)
Вижте фигура 28 за LED индикаторите и бутоните на контролния панел.
За да активирате тялото, изпълнете следното:
 Включете вътрешното и външното тяло чрез главните превключватели
 Активирайте панела на вътрешното тяло използвайки ключа на контролния
панел (фиг.27-С)


Натиснете
на потребителския интерфейс за да превключите жълт
индикатора
и зелен индикатора , който показва, че циркулационната
помпа е включена. Тогава работния режим се визуализира: CLG за режим
охлаждане, HTG за отопление и San за БГВ.



Натиснете

за да изберете работния режим; първоначално

натискайки

се активира охлаждането и зеления индикатор 2

светва
, след това отопление и индикатор 3
и накрая БГВ
производството и индикатори 2 и 3 изключват.
Натиснете
за да активирате режим Еко за енергоспестяване; Когато
зеления индикатор 9
е включен, Еко режима е активен.
3.2.2. Меню температура/настройка
Температурите измерени със сензорите на вътрешното тяло могат да се
проверят и разгледат и точките за водата да се настроят на контролния панел (в
меню температура/настройка).
Температурите и точките за настройка, които могат да се видят на дисплея са:
 Т1 температура на входящата вода
 Т2 температура на изходящата вода
 Т3 температура от сензора на БГВ бойлера
 Т4 температура от сензора за външен въздух
 CS1 настроена точка 1 в режим охлаждане
 CHC настроена точка 2 (Еко) в режим охлаждане
 HS1 настроена точка 1 в режим отопление
 HS2 настроена точка 2 (Еко) в режим отопление
За да видите тези температури/настроени точки, изпълнете следното:


Натиснете



Натиснете



Натиснете
температурата/точката.



Натиснете

за да видите Т1 на дисплея
или

за да видите и другите символи на дисплея
за

да

видите

измерените

стойности

на

за да напуснете менюто.

3.2.2. Потребителско меню
Следните функции от потребителското меню могат да се активират и
модифицират от контролния панел на вътрешното тяло.












Часовник – за да настроите часовника, променете параметър hrS за часа и
параметър Min за минутите.
Таймер – с тази функция, системата може да се настрои да се включва и
изключва веднъж дневно. Параметър Tim=1 активира функцията, параметър
StA настройва началното време и параметър Sto настройва крайното време.
Нощен режим – производството и шума на системата се ограничават в
нощен режим. Функцията се активира с параметър ncL=1, времето за старт
се настройва с параметър nSt, а за стоп с параметър nSP.
Настройка- точка за охлаждане – термостата може да се настрои за две
различни температури за охлаждане на водата, използвайки параметри CS1
и CS2. Температурата CS2 се използва чрез активация на Еко режим на
охлаждане.
Настройка- точка за отопление – термостата може да се настрои за две
различни температури за отопление на водата, използвайки параметри НS1
и НS2. Температурата НS2 се използва чрез активация на Еко режим на
отопление.
Настройка- точка за битова вода - термостата може да се настрои за една
температура за отопление на водата, използвайки параметри НS3.
Климатични криви – за оптимизация на енергоспестяването са налични две
климатични криви: една за отопление и една за охлаждане. Тази функция
позволява водната температура да се настрои към температурата на
външния въздух и по този начин към отоплителния товар, оптимизирайки
енергоспестяването на системата.
Климатичните криви следва да се настроят в системата от оторизиран
персонал, променяйки определени параметри в сервизното меню.
Потребителят може да активира кривата в отопление, като настрои
параметър Нсс=1; с Нсс=0 кривата не е активна и системата работи с
настроените точки Hs1 и Hs2.
Потребителят може да активира кривата в охлаждане, като настрои
параметър Ссс=1; с Ссс=0 кривата не е активна и системата работи с
настроените точки Сs1 и Сs2.

3.3 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО МЕНЮ
Използвайте бутон
за достъп до потребителското меню, натискайки го се
изписва Usr за потребител (user).
След като потребителското меню е избрано, натиснете
за да влезете в
менюто и да се покаже първия параметър, след това използвайте
и
за
да видите всички параметри на потребителското меню. Натиснете
за
да видите стойността на параметъра; натискайки пак
за три секунди,
стойността на дисплея мига и може да се променя използвайки
и
,
натиснете отново
за потвърждение.
Натиснете
за изход и стрелките за избор на друг параметър.
Процедирайте по същия начин за останалите параметри.
Напуснете менюто автоматично като не натискате никакъв бутон за 60
секунди или като натиснете едновременно двете стрелки.
За настройка на параметрите вижте обобщаващата таблица по-долу.

Пример:
Натиснете
за да видите Usr на екрана
Натиснете
за да видите първия параметър hrS (настройка на
часовника)
Натиснете
за да видите стойността на параметъра (например 10)
Натиснете
за три секунди, стойността на параметъра мига на екрана
Натиснете
или
за да увеличите или намалите стойността на показания
параметър
Натиснете
за да потвърдите настроената стойност, дисплея спира да
мига
Натиснте
за изход и за да видите параметъра
Натиснете
или
за да смените параметъра
Натиснете едновременно
и
за да излезете от потребителското меню.

ПАРАМЕТЪР

СИМВОЛ МЕНЮ

ГРАНИЦА НА
НАСТРОЙКА

ФАБРИЧНА КОМЕНТАРИ
НАСТРОЙКА

Системен часовник:
Настройка на час

hrS

потребит 0-23
ел

0

Системен часовник:
Настройка на минути

Пin

потребит 0-59
ел

0

потребит 0-1
ел

0

потребит 0,00-23,5
ел
потребит 0,00-23,5
ел
потребит 0,1
ел

0.00

nSt

потребит 0,00-23,5
ел

0.00

Десетици = десет минути
0,1=10 минути, 0,5=50 мин.

Изключване на нощен
nSP
режим
Температура на входящата T1
вода

потребит 0,00-23,5
ел
Температ
ура/наст
ройка
Температ
ура/наст
ройка

0.00

Десетици = десет минути
0,1=10 минути, 0,5=50 мин.

Активация/деактивация на tiП
таймера
0=неактивен
1=активен
Време за старт на
StA
системата
Време за стоп на системата Sto
Активация/деактивация на ncL
нощен режим
0=неактивен
1=активен
Включване на нощен
режим

Температура на
изходящата вода

T2

Температура на сензора на T3
бойлера
Температура на външния
сензор

T4

Работни часове на
компресора

CHC

Температ
ура/наст
ройка
Температ
ура/наст
ройка
Температ
ура/наст
ройка

0.00
0

Десетици = десет минути
0,1=10 минути, 0,5=50 мин.
Десетици = десет минути
0,1=10 минути, 0,5=50 мин.
Производителността и нивата
на шум са намалени

Точка 1 за настройка при
охлаждане

cS1

Точка 2 за настройка при
охлаждане (еко режим)

cS2

Точка 1 за настройка при
отопление

HS1

Точка 2 за настройка при
отопление (еко режим)

HS2

Точка за настройка на
бойлера

HS3

Активация/деактивация на Ccc
климатична крива за
охлаждане
0=неактивна
1=активна

Активация/деактивация на Hcc
климатична крива за
отопление
0=неактивна
1=активна

Температ Luc=0: 7°C
ура/наст -25°C
ройка
Luc=1: 4°C
потребит
-20°C
ел
Температ Luc=0: 7°C
ура/наст -25°C
ройка
Luc=1: 4°C
потребит
-20°C
ел

Luc=0: 20°C Фабрична настройка за подово
Luc=1: 15°C отопление

Температ Luc=0: 20°C
ура/наст -55°C
ройка
Luc=1: 20°C
потребит
-60°C
ел
Температ Luc=0: 20°C
ура/наст -55°C
ройка
Luc=1: 20°C
потребит
-60°C
ел

Luc=0: 30°C Фабрична настройка за подово
Luc=1: 35°C отопление

Температ 20-55°C
ура/наст
ройка
потребит
ел
потребит 0,1
ел

50°C

HS3 се използва само когато
dhU=2 (водна проверка на
изхода = 60°C фиксирана
стойност)

0

потребит 0,1
ел

0

Ако Ссс=0 температурния
контрол се извършва с точка сS
1 или сS 2
Ако Ссс=1 температурния
контрол се извършва в
съответствие с климатичната
крива
Ако Нсс=0 температурния
контрол се извършва с точка
НS 1 или НS 2
Ако Нсс=1 температурния
контрол се извършва в
съответствие с климатичната
крива

Luc=0: 23°C Фабрична настройка за подово
Luc=1: 18°C отопление

Luc=0: 25°C Фабрична настройка за подово
Luc=1: 30°C отопление

3.4. АКТИВАЦИЯ И СЕРВИЗНИ ФУНКЦИИ
За да активирате тялото, направете следното:
 Включете вътрешното и външното тяло използвайки главния прекъсвач
 Активирайте панела на вътрешното тяло използвайки ключ С на контролния
панел


Натиснете
на потребителския интерфейс за да превключите жълт
индикатора
и зелен индикатора , който показва, че циркулационната
помпа е включена. Тогава работния режим се визуализира: CLG за режим
охлаждане, HTG за отопление и San за БГВ.



Натиснете

за да изберете работния режим; първоначално

натискайки

се активира охлаждането и зеления индикатор 2



светва
, след това отопление и индикатор 3
и накрая БГВ
производството и индикатори 2 и 3 изключват.
Натиснете
за да активирате режим Еко за енергоспестяване; Когато
зеления индикатор 9
е включен, Еко режима е активен.

Следните функции могат да се променят от сервизното меню и могат да бъдат
активирани от контролния панел на вътрешното тяло:


УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО
Телата са снабдени с допълнителни двустепенни нагревателни елементи: 1.5
kW + 1.5 kW в SMALL вътрешните тела и 3 kW + 3 kW в LARGE телата.
За да е възможна тази функция трябва да се инсталира комплекта сензор за
температура на външния въздух. Те могат да се включат за допълване на
отоплителния товар, производството на БГВ и по време на анти-легионела
циклите (виж специфичния параграф).
В зависимост от необходимостта и достъпното захранване, те се включват с
параметър bc=0, индивидуално с параметър AEH=1 или по двойки с
параметър AEH=2 и настройвайки при каква външна температура те трябва да
се включат от параметър otE (напр. otE= -2°С )
Първият елемент ще се активира когато температурата на външния въздух е
по-ниска от otE, ако температурата на водата е 4°С под определената и броя
минути зададен в параметър EhP изтекат след появата на тези условия.
Вторият елемент ще се активира няколко минути след активацията на първия,
ако параметрите не са изпълнени; времето за активация може да варира от 0
до 60 минути за параметър EhP.
Електрическите нагревателни елементи не могат да се активират ако външен
топлинен източник е включен bc = 1.
Електрическите нагревателни елементи ще се активират дори в случай на
грешка на външното тяло.

 КОНТРОЛ ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВОДАТА
Водния термостат може да се ползва за да се настрои температурата на
водния поток (фабрична настройка LUc=1) или на връщащата вода (LUc=0)
 ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
Някои функции на уреда могат да се контролират дистанционно чрез
свободни контакти.
Контактите трябва да са свързани с клемореда на платката на вътрешното
тяло (фиг. 23) както е описано по-долу:
клема 1: Вкл./изкл.: с отворен свободен контакт системата е в режим на
готовност, със затворен контакт системата е включена
клема 2: Превключване режимите на отопление/охлаждане: с отворен
свободен контакт системата е в режим на отопление, със затворен
контакт системата е в режим на охлаждане
клема 3: Зададена точка за Еко режим: с отворен свободен контакт
избраната зададена точка е cS 1 в режим охлаждане или HS 1 в
отопление; със затворен контакт избраната зададена точка е cS 2 в
режим охлаждане или HS 2 в отопление.
клема 4: Избор активация на нощен режим: с отворен контакт функцията е
неактивна, със затворен контакт функцията е активна

клема 5: БГВ активация : (вече свързан с клемореда на вътрешното тяло 5/L):
с отворен контакт режима за битова вода е неактивен; със затворен
контакт режима за битова вода е активен
клема 6: Активиране/забрана на режима за охлаждане или отопление. С
отворен контакт, функцията за битова вода остава активна. Също
така може да се свърже с хроно-термостат или паралелно към
контактите на чилър/бойлер от електронния контрол на
вентилаторните конвектори Bi2 и Bi2+.
Контактите трябва да са затворени на клема L.
Дистанционните контакти на клеми 1 и 2 се включват използвайки
параметър rПТ = 2.
 ПРОВЕРКИ НА ЦИРКУЛАЦИОННАТА ПОМПА
По време на монтаж циркулационната помпа може да се форсира да работи
15 минути чрез настройка на параметър FPA=1; по този начин въздухът ще
бъде премахнат във финалната фаза на пънене на системата с вода.
Циркулационната помпа може да работи в различни режими в зависимост от
изискванията на системата, към която тялото е свързано:

Непрекъсната работа на помпата (фабрична настройка на параметър
сРР=0)

Помпата изключва когато зададената точка на водата е достигната;
помпата се включва периодично за проверка температурата на водата
във веригата. Пробният цикъл е определен от стойността заложена в
параметър сРР (например сРР = 10 - помпата се включва за една минута
на всеки 10 с достигнато задание).
Анти-заключващата функция на помпата е активна докато системата е
изключена; настройвайки параметърът PPS= 1 включва тази функция,
параметър Pqd определя на колко часа е настроен пуска и параметър Pqt
настройва за колко дълго помпата трябва да работи по време на антизаключващия цикъл.
 УПРАВЛЕНИЕ НА СПОМАГАТЕЛНИТЕ ВЪНШНИ ТОПЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ
В режим отопление или производство на битова вода, контрола замества
термопомпения агрегат, чрез параметър bc = 1, ако температурата на външния
въздух е под зададената стойност (параметър otE).
 ПРОИЗВОДСТВО НА БИТОВА ВОДА
Уреда може да се свърже с бойлер с вътрешен топлообменник за
производство на битова вода. 3-ватовите вътрешни тела с 3-пътна клапа могат
да отклоняват горещия воден поток към битов съд за съхранение.
Заявката за БГВ може да се осъществи по слените начини:
 Чрез свободен контакт (5/L) настройвайки параметъра dhU на 1; в този
случай настройте външния термостат (свободен контакт) на температура пониска от 60°C.
 Чрез температурен сензор вграден в БГВ бойлера настройвайки параметъра
dhU на 2; в този случай точката за настройка е определена от параметъра
HS3.
Чрез параметър hyS също е възможно да проверите хистерезисния цикъл на
температурата на резервоара.
HS3=50 °C и hyS=10 °С са фабрично настроени, затова температурата в

резервоара ще варира между 40 и 50 °C.
Ако се включи заявката за производство на БГВ, контролът модифицира
статуса както следва:
 Ако тялото работи в режим отопление, 3-пътната клапа е превключена и
горещия воден поток е пренасочен към БГВ бойлера до 15 минути. Когато
необходимата температура е достигната 3-пътната клапа пренасочва
водния поток до 15 минути към отоплителната система и системата ще
продължи да работи по същия начин преди заявката за БГВ.
 Ако тялото работи в режим охлаждане, компресорът спира, 3-пътната клапа
е превключена и горещия воден поток е пренасочен към БГВ бойлера.
Когато необходимата температура е достигната, компресорът спира, 3пътната клапа се превключва и компресорът тръгва три минути след
първоначалния стоп.
По време на производството на БГВ, системата разпределя максималната
възможна мощност за да достигне бързо до заявката за битова вода.
 АНТИ ЛЕГИОНЕЛА ЦИКЪЛ
Чрез активация на функцията анти-легионела регулатора може автономно да
проведе термо-дезинфекционни процедури на БГВ системата, значително
намалявайки риска от наличието и разпространението на бактерията, която
причинява легионерска болест.
Дезинфекционната функция се активира чрез параметър Ldi. Потребителят
може да избере да затопли битовата вода с термопомпата и дву-степенните
електрически нагревателни елементи във вътрешното тяло чрез настройка на
параметър LDA=0, или чрез елемент в битовия бойлер с параметър LDA=1. Във
втория случай, с LDA=1, електрическият нагревателен елемент трябва да се
захрани отделно и активиран чрез реле свързано с терминали N/13 (к4
активация).
Времевия интервал за работа на цикъла в дни, за колко време и при какви
температури да работят дезинфекционните цикли се определя от параметри
LdS, Ldd и Ldt.
Времетраенето на операцията е продиктувано от системните характеристики.
Бактерията на легионерската болест реагира различно в зависимост от
максимално достигнатата във веригата температура. По-висока температура –
по-кратко времетраене.
Контролът сигнализира, че анти-легионела функцията се изпълнява чрез
показване LEG на екрана и излиза от функцията максимум след 5 часа, ако по
някаква причина температурата не е достигната в бойлера.
В случай че е изразходена много БГВ по време на анти-легионела цикълът и
температурата не е поддържана, контрола излиза от функцията след два
опита. Когато анти-легионела цикълът не е изпълнен два последователни
пъти, се появява аларма А8.
Докато тече анти-легионела функцията, охлаждането и отоплението на
системата прекъсват когато дезинфекционният цикъл се провежда от
термопомпата и електрическите нагревателни елементи (параметър LDA=0).
От друга страна, отоплението и охлаждането не се прекъсват ако антилегионела цикълът се провежда от електрически нагревателен елемент в БГВ
бойлера (LDA=1).
За да предотвратите изгаряне ако изтече гореща вода по време на

дезинфекционния цикъл, е препоръчително да се инсталират предпазни
устройства против изгаряне на всяко тяло и на изхода на БГВ бойлера.
 ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ
Пластинчатият топлообменник на вътрешното тяло е защитен срещу
замръзване чрез поточен превключвател, който изключва системата когато
потокът на вода е недостатъчен и чрез два температурни сензора на
топлообменника, които спират системата когато водните температури са
прекалено ниски.
 КЛИМАТИЧНИ КРИВИ (фиг.29)
За оптимизация на енергоспестяването, са достъпни две климатични криви –
една за охлаждане и една за отопление. Тази функция позволява водната
температура да се настрои към външната температура и по този начин към
отоплителния товар, оптимизирайки енергоспестяването на системата.
Кривата е включена в отопление като се настрои параметър Нсс = 1
Климатичната крива се настройва чрез 4 параметъра:
Нс 1 външна температура за максимална водна температура
Нс 2 максимална водна температура
Нс 3 външна температура за минимална водна температура
Нс 4 минимална водна температура
Кривата е включена в охлаждане като се настрои параметър Ссс = 1
Климатичната крива се настройва чрез 4 параметъра:
Сс 1 външна температура за максимална водна температура
Сс 2 максимална водна температура
Сс 3 външна температура за минимална водна температура
Сс 4 минимална водна температура
Виж фиг.29 Климатична крива на отопление Нсс и на охлаждане Ссс.

Не променяйте параметрите CHS, rtF, Adr и FPt; те са фабрично настроени.
3.5

НАСТРОЙКА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА СЕРВИЗНОТО МЕНЮ
Използвайте бутон
за достъп до сервизното меню, натискайки го два
пъти изписва SEr за сервиз.
След като сервизното меню е избрано, натиснете
за да се покаже

заявката за парола (PAS); натиснете
и ще се изпише 00, натиснете пак
за три секунди, 00 започва да мига, след това въведете паролата и
натиснете
за потвърждение. Натиснете
за показване на паролата
и използвайте стрелките нагоре и надолу за да видите всички парметри в
потребителското меню. Натиснете отново
за да видите стойността на
параметъра; натискайки пак
за три секунди, стойността на дисплея
мига и може да се променя използвайки
и , натиснете отново
за
потвърждение.
Натиснете
за изход и стрелките за избор на друг параметър.
Процедирайте по същия начин за останалите параметри.
Напуснете менюто автоматично като не натискате никакъв бутон за 60
секунди или като натиснете едновременно двете стрелки.
Пример:
1. Натиснете два пъти
за да видите SER на екрана
2. Натиснете
за да видите паролата на екрана
3. Натиснете
за да видите 00 на екрана
4. Натиснете
за три секунди, 00 мига на екрана
5. Натиснете
или
за да увеличите или намалите показаната
стойност
6. Натиснете
за да потвърдите настроената стойност, дисплея
спира да мига
7. Натиснте
за изход, паролата се показва
8. Натиснете
или
за да видите параметъра. Символите на
параметрите се показват в последователност на екрана. Спрете на
параметър за да го промените.
9. Натиснете
за три секунди, стойността на параметъра мига на
екрана
10. Натиснете
или
за да смените параметъра
11. Натиснете
за да потвърдите настроената стойност, дисплея
спира да мига
12. Натиснте
за изход, символа на последния параметър се показва
на екрана; започнете от точка 8 за настройка на друг параметър.
Натинете едновременно
или
за да излезете от потребителското меню.
За настройка на параметрите вижте обобщаващата таблица по-долу.
ПАРАМЕТЪР

СИМВОЛ МЕНЮ
МЕНЮ

Допълнителни вътрешни AEH
електрически нагревателни
елементи
0= деактивирани
1=активирана първа степен
2=активирани първа и
втора степен
Контрол на сензора за
LUc
температурата на водата
0=контрол на база входяща
температура ха водата
1= контрол на база
изходяща температура на
водата

ГРАНИЦА НА
НАСТРОЙКА

ФАБРИЧНА КОМЕНТАРИ
НАСТРОЙКА

сервиз

0,1,2

0

сервиз

0, 1

1

Настройка точката на BPHE cHS
нагревателя
Дистанционно управление rПТ
0 = само с потребителски
интерфейс
1 = активиране на
термостатен
комуникационен порт
2 = активирани свободни
контакти за дистанционно
управление

сервиз

-5 до 5 °C

2°C

Не се използва

сервиз

0,1,2

0

Ако rПТ=2 вкл./изкл.,
охлаждане/отопление могат
да се контролират само чрез
дистанционните контакти, тези
команди са изключе0ни от
потребителския интерфейс.
Еко и нощен режим,
производство на БГВ и ТА
контактите са винаги включени
с всякаква стойност на rПТ

Честота на антиPqd
заключващата функция на
помпата

сервиз

0-100 часа

72

Времетраене на антиPqt
заключващата функция на
помпата

сервиз

0-10 мин.

0,5

Съобщение за техническа РПd
поддръжка на помпата
Съобщение за техническа UFП
поддръжка на водния
филтър
Заявка за активация на
bc
външен топлинен източник
0=изключена
1=включена
Граница на температурата otE
на външния въздух за
активация на
допълнителните
електрически нагревателни
елементи или външен
топлинен източник

сервиз

0-999 дни

0

сервиз

0-999 дни

0

сервиз

0, 1

0

сервиз

-15 to 20°C

2°C

Производство на битова dhU
вода
0=изключено
1=включено чрез свободен
контакт
2=включено чрез сензор в
бойлера
Режим на работа на анти- LdA
легионела цикъла
0=термопомпа на
вътрешното тяло +
електрически нагревателни
елементи
1= електрически
нагревателни елементи в
битовия бойлер
Честота на работа на анти- Ldi
легионела цикъла
Ldi=0 функцията е
изключена
Ако LdA=1 и Ldi>0
функцията е включена с
електрически нагревателни

сервиз

0, 1, 2

1

сервиз

0, 1

0

сервиз

0-30 дни

0

0,5 = 30 секунди

Ако bc = 1 електрическите
нагревателни елементи във
вътрешното тяло не могат да
се активират
Ако bc = 1 и температурата на
външния въздух t4<otE,
контактът свързан с терминали
14 и 15 е затворен. Ако bc =0,
АЕН>0 и t4<otE вътрешния
електрически нагревателен
елемент може да бъде
включен
Ако dhU=1 настройте външния
термостат (свободен контакт
(5/L)) до температура под
60°C.

елементи в битовия бойлер
Време за активация на
анти-легионела цикъла

Lds

сервиз

0,00 – 23,50 2,00

Температура на антилегионела цикъла

Ldt

сервиз

50°C - 80°C

65°C

Продължителност на анти- Ldd
легионела цикъла

сервиз

0-240 мин.

30

Принудителна активация
на помпата
0=не е активна
1=активна
Забава при активация на
електрическите
нагревателни елементи н
вътрешното тяло

FPA

сервиз

0, 1

0

Функцията е активна
единствено в готовност на
системата (stand-by)

EhP

сервиз

0-60 мин.

15

Честота на активация на
сРР
помпата след достигане на
зададената точка

сервиз

0-20 мин

0

Хистерезис Т3 на
hyS
температурата на бойлера

сервиз

5°C - 25°C

10°C

Климатична крива на
охлаждане за максимална
водна температура
Климатична крива на
външната температура за
охлаждане за максимална
водна температура
Климатична крива на
външната температура за
охлаждане за минимална
водна температура
Климатична крива на
охлаждане за минимална
водна температура

Сс 1

сервиз

-15 – +50°C

20°C

Сс 2

сервиз

18°C

Сс 3

сервиз

Luc=0:
4°C -20°C
Luc=1:
7°C -27°C
-15 – +50°C

Забава между старта на
термопомпата и проверка на
условията за активация на
първа степен от електрическия
нагревателен елемент. Ако е
включено, втората степен се
активира с 15 мин. забава след
първата (фиксирано време)
Когато точката е достигната
(компресора изкл.):
сРР=0: помпата остава
включена
сРР>0 помпата изключва за сРР
минути, след което включва за
една минута; това се прави
циклично за да се провери
температурата на водата във
веригата
Да се използва само когато
dhU=2 (сензор т3 в домашния
бойлер)
Фабрични настройки за
вентилаторни конвектори и
контрол на системи с
температура на изходящата
вода (Luc=1)

Сс 4

сервиз

15°C

Климатична крива на
Нс 1
външната температура за
отопление за максимална
водна температура
Климатична крива на
Нс 2
отопление за максимална
водна температура

сервиз

Luc=1:
4°C -20°C
Luc=0:
7°C -27°C
-15 – +50°C

Luc=1:
20-60°C
Luc=0:
20-55°C

35°C

сервиз

Десетиците = десет минути
0,1 = 10 минути
0,5 = 50 минути

Сс 3≥Сс1; Сс2≥Сс4
40°C

-5°C

Фабрични настройки за
вентилаторни конвектори и
контрол на системи с
температура на изходящата
вода (Luc=1)
Нс 3≥Нс1; Нс2≥Нс4

Климатична крива на
външната температура за
отопление за минимална
водна температура
Климатична крива на
отопление за минимална
водна температура

Нс 3

сервиз

-15 – +50°C

20°C

Нс 4

сервиз

Luc=1:
20-60°C
Luc=0:
20-55°C

28°C

Парола на сервизното
меню

PAS

сервиз

rtF

сервиз

Adr

сервиз

Периферен адрес

3.6

0 – 200
(стъпка 10)
1-255

0
1

Стойността се предоставя от
сервиза на Olimpia Splendid
Фабрично настроено, не
модифицирай
Адреса на RS485
комуникационен порт да се
използва за всяко периферно
дистанционно управление (РС
или подобен)

ДЕАКТИВАЦИЯ И СПИРАНЕ ЗА ДЪЛГИ ПЕРИОДИ (фиг. 27, 22)
За да деактивирате термопомпата направете следното:
 Натиснете бутон
на дисплея докато се пови Sty (Stand by/в готовност)
 Изключете захранването на външното тяло
По този начин анти-заключващата функция на циркулационната помпа остава
активна.
Ако термопомпата не се използва за по-дълги периоди от време трябва да се
предприемат следните действия:
 Натиснете бутон
на дисплея докато се пови Sty (Stand by/в готовност)
 Изключете захранването на вътрешното тяло използвайки ключа (фиг. 27 C) на контролния панел
 Изключете захранването на вътрешното и външното тяло използвайки
главните ключове
Изключването на вътрешното тяло дезактивира анти-заключващата функция
на циркулационната помпа и помпата може да се наложи да се спре (фиг.22)
За да рестартирате термопомпата въздух-вода след дълъг период на
неактивност, свържете се със сервизния техник.

3.7

ПОЧИСТВАНЕ
Необходимо е почистване на външните панели на термопомпата въздух-вода
използвайки гъба напоена в сапун и вода.
Упоритите петна могат да се почистят използвайки гъба с разтвор от 50% вода
и денатуриран спирт или специфични продукти.
Подсушете повърхността внимателно след почистване.
Не използвайте абразивни или продукти за почистване на прах. Всякакво
почистване е забранено преди уреда да е изключен от главното захранване,
настройвайки главния превключвател на вътрешното и външното тяло на
OFF.

3.8

3.9

ПЛАНИРАНА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Планираната поддръжка е съществена за запазване на термопомпата в отлично
работно състояние, сигурна и надеждна през цялото време. Тя може да се
осъществява на всеки 6 месеца за определени операции и годишно за други от
сервизния техник, който е технически обучен и оторизиран и ще използва
оригинални резервни части.
Планът за поддръжка към който сервизните техници на OLIMPIA SPLENDID или
сервизните инженери следва да се придържат на годишна база, включва
следните операции и проверки:
 Проверка на налягането на разширителния съд
 Пълнене на хидравличната верига
 Съдържание на въздух в хидравличния кръг
 Ефективност на защитните елементи
 Захранващо напрежение
 Електрическа консумация
 Стягане на електрическите връзки
 Почистване на вентилаторната решетка и перките на батерията на
външното тяло
 Проверка за прах върху металния мрежест филтър

АЛАРМИ

3.9.1 Аларми на дисплея на вътрешното тяло.
Таблица 6 показва алармите или отмяната които могат да се появят на дисплея
на контролния панел.
Отмяната не представлява неизправна работа на системата, тя сигнализира
определени временни работни условия. Отмяната не изисква намеса на
техническата поддръжка.
Когато е задействана аларма, се появява символ
на дисплея и контакта
аларма между терминали 16 и 17 е затворен.
Код аларма
/отмяна
Отмяна #1
Отмяна #2
Отмяна #3
Отмяна #4
Отмяна #5
Отмяна #6
Аларма #1
Аларма #2
Аларма #3
Аларма #4
Аларма #5
Аларма #6
Аларма #7
Аларма #8
Аларма #9

Визуализация
на дисплея
Or1
Or2
Or3
Or4
Or5
Or6
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

Описание на алармата/отмяната
Температурата на входящата вода е по-ниска от 10°C
Защита от заледяване на изпарителя
Заявка за активация на топлинен източник
Отворен контакт TA (терминал 6 на клемореда)
Лимит на капацитета на външното тяло
Активиран размразяващ цикъл на външното тяло
Повреден сензор на изходящата вода
Повреден сензор на входящата вода
Повреден сензор на БГВ бойлера
Повреден сензор за външен въздух
Защита от замръзване на пластинчатия топлообменник
Аларма на поточния превключвател
Комуникационна грешка с външното тяло
Неизпълнен анти-легионела цикъл
Комуникационна грешка на сериен порт RS485

Аларма #10
Аларма #11
Аларма #12

A10
A11
A12

Аларма #13

A13

Защита от претоварване (аларма на външното тяло**)
Защита от пренапрежение (аларма на външното тяло**)
Грешна последователност на фазите на външното тяло
(аларма на външното тяло**)
Повреден сензор на външното тяло (аларма на
външното тяло**)

** Поверете типа аларма на платката на външното тяло раздел 3.9.2
Когато се включи аларма, проверете причината в таблица 6 и премахнете
грешката или повикайте техническата поддръжка.
За да премахнете аларми А1 до А13, натиснете бутон
за 10 секунди или
извикайте техническата поддръжка.
Контролът може също така да активира две аларми за поддръжка на помпата
и водния филтър. Параметър РПd настройва броя работни дни преди
активация на алармата на помпата, а параметър UFП настройва броя работни
дни преди активация на алармата на филтъра.
Алармите могат да се активират като се настрои съответния параметър от 1 до
999 дни, ако е 0 – броячът не е активиран.
Когато се включи аларма и машината е работила зададения брой дни,
дисплея показва Fil за филтъра и РПР за помпата, параметърът е настроен и
бутон

се включва.

За да деактивирате Fil и РПР алармата, натиснете бутон
докато се изчисти.

за 10 секунди

3.9.2 Аларми на дисплея на външното тяло
Контролната платка на външното тяло има двуреден дисплей който показва
всяка активна аларма. Таблицата по-долу показва алармите на външното тяло.
Код на грешката
E0
E2
E3
E4
E5
E6
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Описание на алармата
EEPROM неизправност
Комуникационна грешка между външното и вътрешното тяло
Комуникационна грешка с външната платка
Повреда в температурния сензор на външното тяло
Защита на компресора от свръхнапрежение
Защита на модула PFC (само за 36K & 48K с 1 фаза)
Температурна защита от прегряване на компресора
Защита от високо налягане
Защита от ниско налягане
Защита на компресора от претоварване
Температурна защита на компресорния поток
Високотемпературна защита на кондензация
Модулна защита

