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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 включва 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 монтажът, първоначалния пуск и последващата техническа
поддръжка трябва да се извършват единствено от оторизиран и
квалифициран персонал (виж формата за първоначален пуск приложена към
уреда).
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.
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











1.4.

Монтажът 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 монтажът, проверете дали няма теч на фреон (ако е
изложен на пламък, фреона произвежда токсичен газ)
При 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 съответствие 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 спрете 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.



Когато в системата има бойлер, уверете се, че температурата на водата
циркулираща в термопомпата въздух-вода не превишава 75°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 фреоновите газове R-410A и R-134A в атмосферата. Това са
флуорирани парникови газове, в обсега на Протокола от Киото, с потенциал за
глобално затопляне (Global Warming Potential (GWP)).
GWP R-410A=1975
GWP R134A=1430
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 Бреша.

1.6.

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

Ширина мм
Дължина мм
Височина мм

OS-CEBSH24EI OS-CEBCH36EI OS-CEINH48EI OS-CETNH48EI OS-CEINH60EI OS-CETNH60EI
842
990
940
940
940
940
324
324
360
360
360
360
695
695
1245
1245
1245
1245

Тегло кг

1.7.

61

82

106

99

106

ВЪТРЕШНО ТЯЛО (ФИГ.2)
Вътрешното тяло (фиг. 2) се комбинира с 6 типоразмера.
Sherpa Aquadue Small
Ширина мм
Дължина мм
Височина мм
Тегло кг
Тегло в употреба кг

Sherpa Aquadue Big

500
280
1116
70
82

72
84

OS-CEBSH24EI и OS-CEBCH36EI моделите са предназначени за Sherpa Aquadue
Small модела, OS-CEINH48EI, OS-CETNH48EI, OS-CEINH60EI и OS-CETNH60EI
моделите са предназначени за Sherpa Aquadue Big модела.
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1.8.

СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО (ФИГ. 3)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
R
S
T
U
V
Z

1.9.

Носеща конструкция
Капак
Основна верига на топлообменника
Разширителен съд
Колектор на допълнителен електрическия нагревателен
елемент
Циркулационна помпа на климатичната верига
Трипътен вентил
Електрическо табло
Сензорен дисплей
Компресор
Разширителен вентил
Топлообменник на БГВ кръга
Циркулационна помпа на БГВ кръга
Изпарител, регулатор на водния поток на БГВ кръга
Манометър за воден кръг
Поточен превключвател
Автоматичен обезвъздушител
Предпазен клапан 3 bar
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 тялото за полесно транспортиране и пренасяне.
Следните части са подсигурени заедно с вътрешното тяло в опаковката:
•
стенна конзола за закрепване на уреда

•
•

•

2.

шаблон за монтаж
вътрешна сонда за температурата на горещата вода, която да се монтира в
резервоара за съхранение
комплект сензор за външен въздух

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 причини щети 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 в достъпна позиция, за да позволи осъществяване
на техническа поддръжка.

2.1. МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО (фиг. 4, 5, 6, 7)
Подгответе:
 Два болта с диаметър 10 мм 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 да се фиксира към стената на височината на главата
вътре в помещението.
За монтажа и разположението на тръбите виж фиг. 4 и използвай шаблона или
монтирайте на пода на специалния комплект за позициониране B0675, който се
доставя с уреда.

2.1.1. Сваляне на предния панел (фиг. 5)
Отворете дясната врата (фиг. 5-А) като я завъртите надясно. 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)
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. 6-В) 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. 6); това осигурява достъп до всички компоненти в уреда, по-лесен
монтаж и техническа поддръжка.

Следните компоненти се намират в електрическото табло (фиг. 7)
A
Вход за кабели
B
Захранваща платка на вътрешното тяло
C
Клеморед крайни връзки
D
Кабелни скоби
E
Термомагнетичен прекъсвач на елементите на електрическия нагревател
F
Предпазен контактор за елементите на електрическия нагревател
G
Релета
H
EMC филтър
I
Контролно електронно табло
L
Термозащита на контактора 250V 10A T
M
Кондензатор на компресора

2.2.

МОНТАЖ НА ВЪНШНОТО ТЯЛО (фиг. 8)
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 тампони
 Подходящо захранване в близост до външното тяло

Външното тяло е снабдено с мрежа за покриване на топлообменника. Тази
мрежа да се монтира само за предпазване на топлообменника при
транспортиране. Предпазната мрежа да се отстрани при експлоатацията на
термопомпата, тъй като може да причини, в случай на висока влажност при
ниска температура, мъгла или снеговалеж, натрупване на лед върху батерията
и да намали производителността на системата.
2.3. РАБОТЕН ДИАПАЗОН (фиг. 9)
Диаграмите на фиг. 9 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 топла вода (БГВ).

2.4. ФРЕОНОВИ ВРЪЗКИ (фиг. 10, 11)
За да определите фреоновите линиите между вътрешното и външното тяло,
вижте таблицата по-долу.
OSOSOSCEBSH24EI CEBCH36EI CEINH48EI
Максимална дължина на
свързващите тръби (м)
Допустима денивелация
между телата ако
външното е
разположено по-високо
(м)
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)

OSOSOSCETNH48EI CEINH60EI CETNH60EI

25

30

50

50

50

50

12

20

25

30

25

30

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.11 - A).
Разширете краищата на тръбите безупречно, без пукнатини, бръчки или
гънки, с помощта на специален инструмент (фиг.11 - 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 12.)
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.13, 14)
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.13-С)
2. Свържете вакуум помпата и манометъра към свръзката на газовата линия
използвайки изводи с фитинг 5/16” (фиг. 14)
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 13:
A Въртящ елемент на клапана
B Капачка на клапана
C Изход за зареждане
D Главен клапан
Фигура 14:
A Манометър
B Вакуум метър (където е приложимо)

C
D
E
F
G
H

Вакуум помпа
Кран на маркуча (отворено)
Свръзка (затворено)
Газова тръба
Течна тръба
Външно тяло

2.4.2. Допълване с фреон (фиг. 15, 16)
Ако дължината на тръбата е над 5 м, допълнете с фреон както е показано в
раздел 2.4
Обърнете внимание на етикета (фиг. 15) доставен с външното тяло, заряда на
външното тяло (А), количеството на допълнителен фреон (В) и общия заряд на
системата (А+В).
Фигура 16:
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. 17, 18, 19)
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. 17).

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
 сито за филтриране на вода 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
хидравличната система.
Тяло

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

Л
/сек
Мин
Л
Макс Л
**
Макс kPa
Макс

м

характеристиките,

които

трябва

да

има

OSOSOSOSOSOSCEBSH24E
CEBCH36EI CEINH48EI CETNH48EI CEINH6OEI CETNH6OEI
I
Вътр.т. SHERPA
Вътр.т. SHERPA BIG
SMALL
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

Циркулацията на минималното съдържание на климатичната система трябва
да се гарантира дори със затворени клапани на системата.
* за системи на нивото на земята
** при максимална водна температура на системата 35°C
Диаграмите на фиг. 18 показват налягането, за всяка скорост на хидравличната

помпа, в хидравличните връзки на вътрешното тяло
A Главна верига – постоянно диференциално налягане
B Главна верига – променливо диференциално налягане
C БГВ верига - променливо диференциално налягане

Sherpa Aquadue е снабдена с две високоефективни циркулационни помпи.
Помпите с постоянни магнитни мокри ротори имат електронен контролен
модул с вграден честотен преобразувател. Има контролен бутон на
регулационния модул. БГВ помпата е снабдена с лед индикатор, който показва
работния ѝ статус.
Всички функции могат да бъдат настроени включени или изключени
използвайки контролния бутон.
Настройка- използвайки контролния бутон
Режим А – променливо диференциално налягане (Δp-v) (достъпно в
климатичната циркулационна помпа и БГВ помпата)

Зададената точка на диференциално налягане е увеличена линейно над
разрешения диапазон на дебит между ½ H и H (Δp-v диаграмата).
Диференциалното налягане генерирано от помпата се коригира до зададената
точка.
Този режим на управление е особено полезен в отоплителни системи с
вентилаторни конвектори и радиатори, тъй като шума на потока в
термостатните вентили е намален.
Режим Б – постоянно диференциално налягане (Δp-c) (достъпно в
климатична циркулационна помпа)

Зададената точка на диференциално налягане Н е постоянно поддържана в
разрешения диапазон, в програмираната зададена точка до максималната
характерна крива (Δp-c диаграмата).
Този режим на управление се препоръчва за подови отоплителни системи или
по-стари отоплителни системи с големи тръбопроводи, но също така и за всички
други приложения, които не разполагат с променливи характеристични криви,
като например БГВ котелни помпи.
Режим В – Постоянни обороти I,II,III (достъпно в БГВ помпите)
Циркулационната помпа работи като традиционна три-степенна помпа, но с пониско енергопотребление.
Основната циркулационната помпа на охладителната / отоплителна верига
може да се настрои в режими A или Б, БГВ циркулационната помпа може да се
настрои в режим Б или В.
Графиките показват налягането пригодено към хидравличните връзки на
вътрешното тяло.
Първите две графики се отнасят за циркулационната помпа на веригата за
охлаждане / отопление, а вторите две са за БГВ циркулационната помпа.

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.

2.5.1. Хидравлична верига (фиг. 19)
Хидравличната диаграма на фиг.19 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
18
19
20
21
22
23
24
25

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
Електрически нагреватели
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
БГВ връщаща верига
Поточен превключвател с разходомер
Компресор на БГВ кръга
Термостатичен вентил
Датчик за температурата на компресорния поток T5
Датчик за високотемпературния воден изход на БГВ кръга T6
БГВ циркулационна помпа
Невъзвратен клапан

26
A
B
C
D
E

Датчик за температурата на изпарителя на изхода на БГВ кръга T7
Вътрешно тяло
Външно тяло
Колекторна кутия за вентил конвектори, радиатори или панели
Бойлер
Соларни панели

Монтирайте ситен филтър с мрежа 0.4 мм към връщащите се тръби от
системата и от БГВ резервоара.
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 сервиза, 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.

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. АЛАРМА НА ЦИРКУЛАЦИОННАТА ПОМПА
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.
За да изключите алармата на помпата и да възстановите изправната работна
ефективност, натиснете иконата „Reset” на дисплея и потвърдете.
2.9.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ (фиг. 20, 21, 22, 23)
 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 20, 21, 22, 23 и раздел 2.9.2 Свързващи
кабели.

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. 23).
Линията на вътрешното тяло е вече защитена с термомагнитен прекъсвач на
захранването на елементите на електрическия нагревател 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. 23 показва електрическите характеристики на телата

А
В
С
D
E

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

F

Максимална консумация на мощност на вътрешното тяло (с включени
елементи на електрическия нагревател)
G Максимална консумация на напрежение на вътрешното тяло (с включени
елементи на електрическия нагревател)
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 електрическо
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.
Външно/вътрешно тяло комуникационен кабел
Кабел БГВ и сонда за външен въздух
Вътрешно тяло
Захранващ кабел
Външно
тяло
Захранващ
кабел

SHERPA AQUADUE SMALL
C

A
B

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

3 X H07V-K 4 мм2

OSOSOSOSOSOSCEBSH24EI
CEBCH36EI
CEINH48EI
CETNH48EI
CEINH60EI
CETNH60EI
D H07RN-F 3 G2,5 H07RN-F 3 G4 H07RN-F 3 G4 H07RN-F 5 G2,5 H07RN-F 3 G4 H07RN-F 5
G2,5

2.9.3 Електрически и комукационни връзки (фиг. 20, 21, 22)
Свържете посочените в долния раздел кабели към клемореда на вътрешното и
външното тяло, съгласно фиг. 20, 21, 22 и описанията по-долу.

Вътрешно тяло:











изводи L-Nзахранване на вътрешното тяло
изводи 24-25: вход сонда за определяне на външната температура
(необходима за активиране на климатичните криви, включване на
елементите на електрическия нагревател вътре 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 битова вода
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 on/off и свободен контакт за охлаждане за
дистанционно управление
 Извод 2 електронно табло on/off и свободен контакт за отопление за
дистанционно управление
 Извод 3 електронно табло свободен контакт за Еко режим за дистанционно
управление
 Извод 4 електронно табло свободен контакт за нощен режим за
дистанционно управление
 Извод 5 електронно табло свободен контакт за активация на битова вода за
дистанционно управление (вече свързан към клема 5/L)
 Извод 6 електронна платка TA свободен контакт за включване на
охлаждане или отопление за термостатно управление
 Извод L електронно табло свободни контакти общо свързване за
дистанционно управление
Изводи 1 до L 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-P- комуникационен кабел между вътрешното и външното тяло
Трифазно външно тяло:


Изводи R-S-T-N-



Изводи Q-P-

захранване на външното тяло

комуникационен кабел между вътрешното и външното тяло

Затегнете всички кабели използвайки кабелни скоби.
2.10. ИНСТАЛАЦИОННИ ПРОВЕРКИ (фиг. 9, 14)
2.10.1 Подготовка за първоначален пуск (фиг. 14)
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.
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.
Клапаните на газовата тръба и на водната тръба (фиг. 14 - 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. 9)
След като пуска е изпълнен, уверете се, че:
 Използваната от компресора мощност е под максимално посочените данни
на етикета
 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. 9)
 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.
 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, проверете отворите на всички клапани
на системата и ако е възможно настройте по-висока скорост на помпата или
монтирайте вътрешен резервоар между тялото и системата и добавете
външна помпа, за да поддържа системата.
След като регулирате водния дебит на климатичната верига, регулирайте
дебита на потока на изпарителя на БГВ термопомпената верига
използвайки струйния регулатор (фиг.3 - R).

Струйния регулатор трябва да се настрои на 5л/мин завъртайки пръстена на
дъното на градуираната скала.

3.

УПОТРЕБА И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

3.1 КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО (фиг. 24)
Контролният панел се намира на предния капак; отваряйки лявата вратичка ще
получите достъп до главния ключ (фиг. 24 - A), в центъра е панела с 4.3"
сензорен дисплей (фиг. 24 - B) а отваряйки дясната вратичка ще получите
достъп до фиксиращите винтове на предния панел (фиг. 24 - C).

Контролният панел е графичен дисплей за визуализация и контрол.
Интерфейсът е обособен като серия от страници, текст, графични символи и
икони.
Докоснете иконите за да смените страницата, включите функциите или
промените стойностите.
Докосвайки
иконата се връщате на предната страница (главната или
прегледната страница).
Работните режими се активират като се докосне съответната икона след което
се потвърждава с
Докосвайки кошчето
се връщате към фабричните настройки.
Някои контролни функции са достъпни само за монтажника, сервизния техник
или производителя.
Достъпът е ограничен с парола. Монтажникът трябва да поиска от сервизния
техник паролата, която да използва за достъп и настройка на функциите, които
са му разрешени.
ОСНОВНА СТРАНИЦА (фиг. 25)
Основната страница (фиг. 25) съдържа следната информация:

A Системна дата и час
B Текущ режим (в готовност, охлаждане, отопление, само БГВ)
C Текущи функции (климатична крива, БГВ турбо, БГВ стоп, анти-легионела,
нощен, Еко режим)
D Аларма / отмяна (премигване)
E Нива на температурата на водата, време, почивка, оценка
F Нива на температурата на водата, БГВ таймер, почивка
G Режим, настройка на температура, показване на температура, таймер, меню
за активиране
РАБОТНИ РЕЖИМИ (фиг. 26)
Докосвайки иконата Режим
се показва страницата за настройка на работния
режим.
Иконите за избор на всички достъпни работни режими се показват на тази
страница.
Един или повече работни режими се активират докосвайки съответните икони
последвано от иконата за потвърждаване
Докосвайки иконата назад
или прегледната страница).

.

се връщате на предходната страница (главната

Работни режими:


В готовност



Охлаждане
, системата произвежда студена вода докато достигне
зададената точка (програмирана или динамична точка, определена от
климатичната крива)



Отопление
– системата произвежда гореща вода докато достигне
зададената точка (програмирана или динамична точка, определена от
климатичната крива)
Еко режим
, системата произвежда вода докато достигне настроената
точка за пестене на енергия (ако климатичната крива е активирана,
настроената точка Еко се игнорира)
Нощен режим
, системата ограничава производството и нивото на шум
на външното тяло





, системата не е активна



БГВ турбо
, системата произвежда БГВ без значение от външната
температура използвайки цялата мощност на външното тяло до посочения
лимит (БГВ температурата за БГВ_A макс. 55°C)



БГВ стоп
функции.

, системата не произвежда БГВ, но може да изпълнява други

ТОЧКА ЗА НАСТРОЙВАНЕ (фиг. 27)
Докосвайки Tset иконата
настройка на точките.

на главната страница се показва страницата за

Възможните точки за настройване са:
 Температура на водата за охлаждане
 Температура на водата за Еко охлаждане
 Температура на водата за отопление
 Температура на водата за Еко отопление
 Температура на водата за БГВ.

Точките за настройка на охлаждане и отопление са игнорирани от контрола, ако
режимът за настройка е включен с климатична крива. Докоснете описанието на
точката за настройка за да промените зададената стойност.
След като смените стойността, докоснете бутона за потвърждение
.
ТЕМПЕРАТУРА НА СИСТЕМАТА (фиг. 28)
Докоснете Tshow иконата
на главната страница за да се покаже главната
температура на системата. Следната информация се показва:







Температура на входящата вода (БГВ климатична система в БГВ_A режим)
Температура на изходящата вода (климатична система)
Температура на БГВ бойлера
Температура на външния въздух
Температура на водата на БГВ изхода (високотемпературна БГВ
производствена верига).

ТАЙМЕРИ (фиг. 29)
Докосвайки иконата таймер
таймери, които са:
 Отопление/охлаждане
 БГВ
 Нощен
 Ваканции

на главната страница се показват достъпните

Докосвайки една от горните икони, се показва прозореца за настройка на
избрания таймер.
Докосвайки иконата на таймера Отопление/охлаждане
, БГВ таймера
или нощния таймер
, се показва страница за активация на времевия
диапазон за всеки таймер (фиг. 30).

Стрелките могат да се използват за да се покажат настройките за всеки ден от
седмицата.
Таймерът може да се включва и изключва от този прозорец използвайки
иконата ON/OFF
Иконата часовник
31).

в страниците таймер показва функциите на таймера (фиг.

Избирайки една от иконите за ден по-долу, показва страницата за
програмиране на избрания ден.
Стрелките могат да се използват за да покажат осемте възможни програми за
избрания ден.
Докосвайки времето за начало и край на програмата, то може да се настрои за
избрания времеви диапазон (фиг. 32).

За да копирате дневния таймер докоснете иконата копиране
и после
изберете дните в които данните да бъдат копирани (фиг. 33), след това
потвърдете операцията.

Иконата ваканция
може да се използва за настройка на три периода за
почивка в годината, по време на които системата ще се предпази от заледяване
и ще активира защитата на помпата.
Докосвайки началната или крайна дата на програмата, могат да се сменят
денят/месеца /годината (фиг. 35).

МЕНЮ (фиг.36)
Докосвайки иконата Меню
на главната страница се показва страница за
достъп до други функции в следните прозорци:

ПРОЗОРЕЦ ЗА ПРЕГЛЕД (фиг.37)
Страницата Меню с иконата за преглед служат за преглед на хидравличната и
фреонова диаграма на системата.

Прозорецът за преглед е разделен на следните зони:

A Диаграма на фреоновия и хидравличен кръг на вътрешното тяло с
температурата на системата
B Външно тяло и външна температура на въздуха
C Свързани източници (БГВ бойлер, климатична система)
D Икони на текущия работен режим
E Икони за избор (Режим, настройка на температурата, назад)
Прозореца за преглед показва следните компоненти:
1 Фреонови тръби (черни ако външното тяло е изключено, червени ако
отоплението е включено, сини ако е включено охлаждането)
2 Охладител/воден пластинчат топлообменник (черен ако външното тяло е
изключено, червен ако отоплението е включено, син ако е включено
охлаждането)
3 Колектор на елементите на електрическия нагревател (черен ако
елементите на електрическия нагревател са изключени, червен показващ че
елементите на електрическия нагревател са включени)
4 Основна циркулационна помпа (черна ако помпата е изключена, зелена с
включена помпа)
5 Три-пътна клапа, запълнени символи сочат водния поток
6 Високотемпературен компресор на БГВ кръга
7 Високотемпературна помпа на БГВ кръга (черна с изключена помпа, зелена
с включена помпа)
8 Охладител/воден пластинчат топлообменник (черен ако веригата е
изключена, червен ако веригата е включена
9 Водна тръбна линия (черна ако веригата е деактивирана, червена във
верига в режим на отопление, синя във верига в охлаждащ режим)
Иконата представляваща вентилаторен конвектор
в прозореца за преглед
може да се смени към символа за подово отопление

само като се докосне.

КЛИМАТИЧНИ КРИВИ (фиг. 38)
За да се оптимизира енергоспестяването са достъпни две климатични криви:
една за отопление и една за охлаждане. Тази функция позволява температурата
на водата да се настрои към външната температура и по този начин към
отоплителния товар. Страницата Меню с иконата
показва прозореца с
графиките на климатичната крива (фиг. 38).

Показана е следната информация:
 Диаграми на климатичните криви на охлаждане и отопление, достъпни чрез
допир на наименованието горе
 Настройката на параметрите на всяка крива
Всяка климатична функция може да се активира и деактивира използвайки
съответната икона ON/OFF
Докосвайки областта на графиката параметрите на климатичните криви могат
да се променят след като се въведе парола за достъп (фиг.39).

Типичните параметри на всяка крива са:
 Външна температура на въздуха за максимална водна температура
 Максимална температура на водата
 Външна температура на въздуха за минимална водна температура
 Минимална температура на водата.
За да промените параметър, докоснете описанието, въведете новата стойност и
потвърдете.
АЛАРМИ (фиг. 40)
Иконата за аларми
отваря прозорец, който показва текущите аларми,
текуща отмяна и история на алармите.

За да отмените текущите аларми натиснете иконата за пренастройка
и
потвърдете.
За да възстановите историята на алармите, натиснете иконата за пренастройка,
след което въведете сервизната парола и потвърдете.
Аларми на дисплея на вътрешното тяло.
Таблицата 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 прозорец за аларма на дисплея
заедно със звуков сигнал, който трае максимум 60 секунди. Натиснете
иконата ХХХ за да се появи алармения прозорец или натиснете иконата YYY за
да се върнете към главния прозорец; звуковия сигнал може да се спре като се
докосне една от двете икони. Когато е задействана аларма, контакта аларма
между терминали 16 и 17 е затворен (фиг. 20, 21)
Код аларма
/отмяна
Отмяна #1
Отмяна #2
Отмяна #3
Отмяна #4
Отмяна #5
Отмяна #6
Отмяна #7
Отмяна #8
Отмяна #9
Отмяна #10
Отмяна #11
Отмяна #12
Отмяна #13
Аларма #1
Аларма #2
Аларма #3
Аларма #4
Аларма #5
Аларма #6
Аларма #7
Аларма #8
Аларма #9
Аларма #10
Аларма #11
Аларма #12

Визуализация
Описание на алармата/отмяната
на дисплея
Or1
Температурата на входящата вода е по-ниска от 10°C в
режим отопление
Or2
Защита от заледяване на изпарителя на основния
топлообменник
Or3
Заявка за активация на външен топлинен източник
Or4
Отворен контакт TA
Or5
Лимит на капацитета на външното тяло
Or6
Активиран размразяващ цикъл на външното тяло
Or7
БГВ на външното тяло не е достъпна
Or8
Намеса в поточния превключвател на БГВ
Or9
Защита от заледяване на БГВ изпарителя
Or10
Температурна защита на БГВ компресора
Or11
Техническа поддръжка на основната циркулационна помпа
Or12
Техническа поддръжка на водния филтър
Or13
Техническа поддръжка на БГВ циркулационната помпа
A1
Повреден сензор на входящата вода
A2
Повреден сензор на изходящата вода
A3
Повреден сензор на температурата на БГВ бойлера
A4
Повреден сензор T4 за външен въздух
A5
Защита от замръзване на основния топлообменник
A6
Аларма на поточния превключвател на главната верига
A7
Комуникационна грешка с външното тяло
A8
Неизпълнен анти-легионела цикъл
A9
Комуникационна грешка на сериен порт RS485
A10
Защита от претоварване (аларма на външното тяло**)
A11
Защита от пренапрежение (аларма на външното тяло**)
A12
Последователност на фазите на външното тяло (аларма на
външното тяло**)

Аларма #13

A13

Аларма #20
Аларма #21
Аларма #22
Аларма #23

A20
A21
A22
A23

Аларма #24
Аларма #25
Аларма #100
Аларма #101
Аларма #102
Аларма #105

A24
A25
A100
A101
A102
A105

Повреден температурен сензор на външното тяло (аларма
на външното тяло**)
Аларма на поточния превключвател на БГВ веригата
Защита от замръзване на БГВ изпарителя
Прегряване на БГВ компресора
Повреда на сензор за температурния поток на БГВ
компресора
Повреда на температурния сензор на БГВ кондензатора
Повреда на температурния сензор на БГВ изпарителя
Електронна неизправност на вътрешното тяло
Електронна неизправност на вътрешното тяло
Електронна неизправност на вътрешното тяло
Електронна неизправност на вътрешното тяло

** Поверете типа аларма на платката на външното тяло раздел 3.5.2
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
P7

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
Високотемпературна защита на изпарителя

СИТЕМА (фиг. 41)
Иконата система
се използва за прозореца показващ софтуерната и
хардуерна версия на дисплея (DU) и на платката (PU).

БРОЯЧИ (фиг. 42)
Докосвайки иконата броячи
в менюто отваря прозорец, който показва
работните часове на следните компоненти:
 Компресор на външното тяло
 Основна циркулационна помпа
 Воден филтър
 БГВ компресор
 БГВ циркулационна помпа
За да спрете брояча натиснете иконата за пренастройка
прозорец изискващ сервизна парола.

, появява се

ДАТА/ЧАС (фиг. 43)
Докосвайки иконата за дата/час
в менюто отваря прозорец за
показване/настройка на часа, деня, месеца и годината на системата.
Опцията е достъпна (може да се деактивира) за автоматична смяна на
зимно/лятно часово време (Auto DST).

ПАРАМЕТРИ (фиг. 44)
Докосвайки сервизната икона
в менюто (използва се само от оторизиран
технически персонал) се отваря прозорец за показване/настройка на

параметрите след като се въведе сервизната парола.
Стрелките нагоре и надолу могат да се използват за преглед на списъка и
стойностите на 32 параметъра.

За настройка на параметрите вижте обобщаващата таблица по-долу.
ИМЕ НА ПАРАМЕТЪРА

ГРАНИЦА

"Контрол на температурата 0,1
на входящата/изходяща
вода
0 = Контрол базиран на T1
(EWT)
1 = Контрол базиран на T2
(LWT)"
Допълнителни
0,1,2
електрически нагреватели
Забава при активация на 0-60 мин
електрическия нагревател

Външна температура за
-15 до
допълнителни нагреватели 20°C

Водна температура на BPHE -5 до 5 °C
нагревателя
Отдалечено управление на 0,1,2
системата

ПО ПОДРАЗБИРАНЕ
1

0

15 мин

2°C

2°C
0

КОМЕНТАРИ
"Когато стойността е 0 контрола на
капацитета трябва да се базира на
температурата на входящата вода EWT.
Когато стойността е 1 контрола на
капацитета трябва да се базира на
температурата на изходящата вода
LWT."
"0 = не са активирани степени
1 = активирана 1 степен
2 = активирани 2 степени"
Времева забава между старта на
термопомпата и проверката за
включване на нагревателя на първа
степен. Ако е необходимо и включено,
втората степен се включва с 15 мин.
забава от първата (фиксирана стойност)
"Ако T4<избраната стойност и bc=ON
контакта на клеморед 14 и 15 е
затворен.
Ако T4<избраната стойност, bc=ON и
AEH>0 допълнителните нагреватели
могат да се активират"
Не се използва
"0 = никакво (само с потребителски
интерфейс)
1 = комуникационен порт за
дистанционно
2 = дистанционни превключватели
Ако стойността е 2, в готовност, старт на
охлаждане и старт на отопление могат
да се контролират само чрез
дистанционните превключватели

Управление на външен
бойлер

ON, OFF

OFF

Защита от замръзване при +2°C -+6°C +3°C
охлаждане
Проба на помпата (стоп
0-20 мин 0 мин
интервал)

Периодично включване на ON, OFF
помпата

ON

Забава при активация на
помпата
Продължителност на
активация на помпата
Забава при поддръжка на
помпата
Забава при
предупреждение за
поддръжка на воден
филтър
Тип БГВ заявка

0 -100 ч

72 ч

Тип управление на БГВ

"AUTO
(БГВ_A +
БГВ_B)
БГВ_A
БГВ_B"
5°C - 25°C 10°C

Хистерезис на
температурата на БГВ
бойлера
T3 макс. за избор на БГВ
режим
Настройка температурата
на БГВ кондензатора
T4 мин. за избор на БГВ
режим

(същите команди от дисплея са
изключени).
Забележка: Еко, нощен, SHW и TA
контактите са винаги включени; контакт
статуса е с приоритет над командите на
дисплея или таймера.
С параметър = 1 или 2 достъпът до
режим и таймер не е възможен"
"Ако управлението на външен бойлер =
ON е допустима активацията на външен
топлинен източник вместо
термопомпата. Ако е ON
допълнителните електрически
нагреватели не могат да бъдат
активирани"

"Ако заданието е изпълнено
(компресора на външното тяло е
изключен):
Ако стойността е 0 помпата продължава
Ако стойността е по-висока от 0 помпата
спира за ….минути, след което се
включва циклично за 1 минута
(периодична водна проба в края)"
Ако е ON и помпата е изключена, ще се
превключи на ON с интервал определен
от следващите два параметъра

0 - 600 сек 30 сек
0-999 дни 0 дни
0-999 дни 0 дни

0,1,2

2

"0 = изключено
1 = зададен от SHW контакт
2 = зададен от БГВ сензора (T3)"
AUTO (БГВ_A + Ако е избран само основния pdc,
БГВ_B)
максималната точка за настройка е 55°C

20°C до
50°C
55°C
55°C-75°C 75°C
0°C до
20°C

10°C

Използва се при "Тип заявка за БГВ"=
само 2

Воден сензор на кондензатора T6

T4 макс. за избор на БГВ
режим
T3 мин. за избор на БГВ
режим
Защита от замръзване в
БГВ_B
Макс. продължителност на
БГВ турбо
Хистерезис на
свръхотопление в БГВ_B
Хистерезис T3 за избор на
БГВ режима
Температурна защита на
БГВ компресора
Периодично включване на
БГВ помпата

10°C до
25°C
40°C
20°C до
35°C
55°C
+2°C -+6°C +3°C
1-12 ч

2ч

0°C-5°C

1°C

0°C-5°C

2°C

100°C160°C
ON, OFF

Воден сензор на изпарителя T7

130°C
ON

Активиращ интервал на БГВ 0 -100 ч
72
помпата
Активираща
0 - 600 сек 30 сек
продължителност на БГВ
помпата
Забава в поддръжката на
0-999 дни 0 дни
БГВ помпата
modbus адрес на
0 - 255
1
устройството

Ако е ON и БГВ помпата е OFF, ще се
включи ON с интервал и
продължителност определени от
следващите два параметъра

RS485 MODBus адрес на
комуникационния порт да се използва
от всяко дистанционно управление (PC,
други)

FIRMWARE (фиг. 45)

Докосвайки иконата Firmware
в менюто показва прозореца за firmware
актуализации.
Този прозорец следва да се използва от техническия сервиз за софтуерни
актуализации.
Преди да изберете тази страница USB устройството трябва да се постави в
съответния порт на дисплей картата (фиг. 6a - A).

Всяко действие върху електрическия панел следва да се направи след като
захранването е изключено използвайки главния ключ.
Натиснете иконата за софтуерна актуализация
за да продължите.
След като се изпълни, контрола ще се самоизключи и ще рестартира.
Преди да премахнете USB устройството докоснете иконата за премахване

.

ДИСПЛЕЙ (фиг. 46)
Докосвайки иконата Дисплей
в менюто се появява прозорец за
показване/настройка на екрана.
Този прозорец се използва за да се избере езика на различните прозорци, за да
се настрои отложеното време на скрийнсейвъра и да се настрои яркостта на
екрана.

СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ (фиг. 47)
Иконата за специални функции

в менюто показва следните под-прозорци:

Докосвайки
анти-легионела
иконата
отваря
прозорец
за
показване/настройка на програмирана дезинфекция на БГВ бойлера. Смяна в
параметрите на функцията е допустима след въвеждане на сервизна или
монтажна парола.
Параметрите за дезинфекция са:

Работен режим. Работата може да се извърши с помощта на термопомпата
и нагревателите на вътрешното тяло или с помощта на нагревателите,
разположени в БГВ бойлера.
•
Интервал за активиране на цикъла
•
Начален час за цикъл дезинфекция
•
Температура на водата по време на цикъла дезинфекция
•
Продължителност на цикъл дезинфекция
Напомняме, че с вградена във вътрешното тяло циркулационна помпа, Sherpa
Aquadue може да произвежда топла вода до 75°C, без необходимост от
електрически нагреватели.
Ако по време на анти-легионела цикълът, температурата на дезинфекция е
достигната, но не се поддържа за цялата продължителност на цикъла,
функцията ще се повтори след 24 часа; ако вторият опит също не се получи,
•

системата задейства аларма A8 и няма да произвежда повече БГВ.
Настройка на интервала за активиране на 0 дни ще деактивира анти-легионела
функцията.
Стартиране на анти-легионела цикълът се сигнализира на дисплея с иконата
дезинфекция
и системата излиза от функцията след максимум 7 часа, ако по
някаква причина необходимата температура вътре в резервоара не е
достигната.
За да се предотврати изгаряне, ако се отклони гореща вода по време на
дезинфекционния цикъл, е препоръчително да се инсталира предпазно
устройство против изгаряне на всяко тяло или на изхода на битовия резервоар
за вода.
ПОМПИ (фиг. 49)
Иконата помпи
отваря прозореца за активиране/деактивиране на
циркулационните помпи и три-пътния вентил след като се въведе сервизната
парола.
Тези функции могат да се активират само в режим на готовност на тялото.

ОЦЕНКА (фиг. 50)
Иконата оценка
(употребявана само от сервизни техници) отваря
прозореца за PID контрол на външното тяло след като се въведе паролата.

ДИАГНОСТИКА (фиг. 51)
Иконата за диагностика
показва прозорец със следната информация след
като се въведе сервизната парола:

Прозорецът е разделен на три секции
1. Активационен статус на компонентите свързани с платката на вътрешното
тяло (може да се промени само ако системата е в режим на готовност):
 Главна циркулационна помпа
 БГВ помпа
 Нагревател 1 (Електрически нагревател 1)
 Нагревател 2 (Електрически нагревател 2)
 Три-пътен вентил
 BPHE БГВ (Нагревател на БГВ резервоара)
 БГВ компресор (БГВ високотемпературен термопомпен компресор)
 Бойлер (Активация на външен топлинен източник)
 Аларма (Контакт аларма терминали 13, 17)
2. Визуализация на температурите измерени със сензорите на вътрешното
тяло:
 T1 Вход вода (температура на връщащата вода на системата)
 T2 Изход вода (температура на водния поток в системата)
 T3 БГВ резервоар (температура на БГВ резервоара)
 T4 Външен въздух (температура на външния въздух)
 T5 БГВ компресор (температура на потока на БГВ високотемпературен
термопомпен компресор)
 T6 Изход БГВ (температура на БГВ потока)
 T7 БГВ изпарител (температура на изхода на изпарителя на БГВ
високотемпературната термопомпена верига)
3. Визуализация на аналоговия и цифровия вход на платката на вътрешното
тяло:
 D1 Flow (поточен превключвател на главната водна верига)
 D2 Flow (поточен превключвател на водната верига на БГВ изпарителя)
 D3 ON/OFF (превключване on/off заявка от външен контакт, терминали 1, L)
 D4 Heat/Cool (заявка за отопление/охлаждане от външен контакт,

терминали 2, L)
 D5 Eco (втора точка за настройка Еко заявка от външен контакт, терминали
3, L; Еко контакт отворен)
 D6 Night (нощен режим заявка от външен контакт, терминали 4, L; Нощен
контакт отворен)
 D7 БВГ заявка (БГВ заявка от външен контакт, терминали 5, L)
 D8 Ta (отопление/охлаждане активация/деактивация терминали 6, L)
Червено означава, че входа е затворен, зеленото означава, че входа е отворен.
 Визуализация на PID in / PID out стойности (PID стойност заявка външно тяло
/PID стойност на външното тяло).
Докосвайки иконата с графика
в страница диагностика показва прозорец с
графики на температурите отчетени от сензорите по време на последния час на
работа (фиг. 52).

Когато докоснете графика се появява курсор който може да се движи със
стрелките по времевата линия или преместен директно с пръст; тогава
таблицата показва температурите отчетени от сензорите в определения избран
момент.
Докосвайки иконата с графична скàла
увеличава температурната скàла.
Ако е задействана аларма на тялото, се появява страницата за аларма с номер
на алармата както и звуков сигнал, който продължава за максимум 60 секунди.
Звуковият сигнал може да бъде спрян като се натисне или иконата ‘активни
аларми' или ‘назад‘, или ще спре автоматично след 60 секунди.

3.2 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.
Те могат да се включат за допълване на отоплителния товар, производството на
БГВ и по време на анти-легионела циклите (виж специфичния параграф) от
прозореца на параметрите (път: главна страница, Меню, сервиз, PW).

"ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪТРЕШНИ НАГРЕВАТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ"
0 = не е включено
1 = един включен нагревателен елемент
2 = два включени нагревателни елемента
Първият елемент ще се активира когато температурата на външния въздух е пониска от стойността зададена за параметър “ГРАНИЦА НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА
ВЪНШНИЯ ВЪЗДУХ ЗА АКТИВИРАНЕ НА НАГРЕВАТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ”, ако
температурата на водата е 4°С под определената и броя минути зададен в
параметър "ЗАБАВА ПРИ АКТИВАЦИЯ НА НАГРЕВАТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ" 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 " ЗАБАВА ПРИ
АКТИВАЦИЯ НА НАГРЕВАТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ".
Електрическите нагревателни елементи не могат да се активират ако външен
топлинен източник е включен "УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪНШЕН НАГРЕВАТЕЛ" = 1.
Електрическите нагревателни елементи ще се активират дори в случай на
грешка на външното тяло.
Ако се включи, втория нагревателен елемент се активира 15 минути по-късно от
първия.
3.3 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. 20) както е описано по-долу:
клема 1: Включване на охлаждане: с отворен контакт системата е в режим на
готовност, със затворен контакт системата е в режим на охлаждане
клема 2: Включване на отопление: с отворен контакт системата е в режим на
готовност, със затворен контакт системата е в режим на отопление
клема 3: Втора зададена точка за Еко режим: с отворен контакт избраната
зададена точка е, в зависимост от избрания режим, „Зададена точна
на охлаждане“ или „Зададена точка на отопление“; със затворен
контакт избраната зададена точка е, в зависимост от избрания режим,
„Зададена точка на Еко охлаждане“ или „зададена точка на Еко
отопление“.
клема 4: Избор активация на нощен режим: с отворен контакт функцията е
неактивна, със затворен контакт функцията е активна
клема 5: (вече свързан с клемореда на вътрешното тяло 5/L): БГВ активация: 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 "СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ" = 2.
3.4

ПРОВЕРКИ НА ЦИРКУЛАЦИОННАТА ПОМПА
По време на монтаж циркулационната помпа може да се форсира да работи 15
минути от прозореца за проверка "Помпи"; 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
"ПРОБА НА ПОМПАТА (СТОП ИНТЕРВАЛ)"=0)
 Помпата изключва когато зададената точка на водата е достигната; помпата
се включва периодично за проверка температурата на водата във веригата.
Пробният цикъл е определена от стойността заложена в параметър "ПРОБА
НА ПОМПАТА (СТОП ИНТЕРВАЛ) (например " ПРОБА НА ПОМПАТА (СТОП
ИНТЕРВАЛ) = 10 - помпата се включва за една минута на всеки 10 с
достигнато задание).
Системата и анти-заключващата функция на БГВ циркулационната помпа са
активни докато системата е в режим на готовност или с достигната зададена
точка; когато параметърът "АНТИ-ЗАКЛЮЧВАЩА ФУНКЦИЯ НА ПОМПАТА" = 1
тази функция е включена, "ВРЕМЕ ЗА АНТИ-ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ПОМПАТА"
определя на колко часа е настроен пуска и за колко дълго помпата трябва да
работи по време на анти-заключващия цикъл.
Горните параметри могат да се настроят от сервизния прозорец.

3.5 УПРАВЛЕНИЕ НА СПОМАГАТЕЛНИТЕ ВЪНШНИ ТОПЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ
В режим отопление или производство на битова вода, контрола замества
термопомпения агрегат, чрез параметър "УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪНШНИЯ
НАГРЕВАТЕЛ" = 1, ако температурата на външния въздух е под настоящата
стойност (параметър "ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА ЗА АКТИВИРАНЕ НА
НАГРЕВАТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ").
Горните параметри могат да се настроят от сервизния прозорец.
3.6 ПРОИЗВОДСТВО НА БИТОВА ВОДА
С Aquadue, тъй като има вградена помпа вода/вода във вътрешното тяло, може
да се произвежда БГВ с висока температура (до 75°C), без нужда от никакви
елементи на електрическия нагревател, едновременно с климатичната функция
и независимо от външните температури на въздуха.
Производството на БГВ, до максималната температура на параметъра
“Максимална температура на БГВ за БГВ_A”, е поверено на включването на
основната термопомпа (външното тяло, което използва основния
топлообменник на вътрешното тяло) сменяйки трипътния вентил на
вътрешното тяло.
Достигайки “Максимална температура на БГВ за БГВ_A“, главната термопомпа
ще продължи да работи в режим климатизация ако е необходимо, и
термопомпата вода/вода вградена във вътрешното тяло ще произвежда БГВ

докато зададената точка на параметъра “Температура на БГВ” бъде достигната.
По време на производството на битова вода от основната термопомпа,
системата разпределя максималното достъпно захранване за да достигне бързо
до заявката за БГВ.
За да произвежда БГВ уреда трябва да е свързан с бойлер с вътрешен
топлообменник или с резервоар с моментално производство на БГВ; директно
производство на БГВ от Aquadue тялото не е позволено.
Заявката за БГВ може да се осъществи по слените начини:

Чрез контакт (5/L) настройвайки параметъра "Настройка на заявката за
БГВ" на 1; в този случай настройте външния термостат на температура пониска от 70°C.

Чрез температурен сензор вграден в БГВ бойлера настройвайки
параметъра "Настройка на заявката за БГВ" на 2; в този случай точката за
настройка е определена от параметъра "ТОЧКА ЗА НАСТРОЙКА НА БГВ".
С параметър "Настройка на заявката за БГВ" на 0, производството на БГВ е
изключено.
Използвайки параметъра "Хистерезис на температурата на резервоара ", може
също да се провери хистерезисния цикъл на температурата на резервоара.
В БГВ бойлера температурния сензор T3 вграден във вътрешния модул трябва
винаги да е монтиран и свързан. Горните параметри могат да се настроят от
сервизния прозорец.
3.7

ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ
Пластинчатият топлообменник на главната верига и изпарителят на
термопомпата за производство на битова гореща вода във вътрешното тяло са
защитени срещу щети от замръзване чрез поточен превключвател който
изключва системата когато потокът на вода е недостатъчен и чрез температурни
сензори на топлообменника.
Не променяйте параметрите "ТОЧКА ЗА НАСТРОЙКА НА BPHE НАГРЕВАТЕЛЯ",
"КЛАСАЦИЯ НА ФУНКЦИИТЕ", "ПЕРИФЕРЕН АДРЕС" и "ЗАЩИТА ОТ
ЗАМРЪЗВАНЕ"понеже тези параметри са само за фабрична употреба.

3.8

ДЕАКТИВАЦИЯ И СПИРАНЕ ЗА ДЪЛГИ ПЕРИОДИ (фиг. 24)
За да деактивирате термопомпата направете следното:
 Натиснете иконата Standby на дисплея
 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 иконата Standby на дисплея
 Изключете захранването на вътрешното тяло използвайки ключа (фиг. 24 -

C) на контролния панел
 Изключете захранването на вътрешното и външното тяло използвайки
главните ключове
За да рестартирате термопомпата въздух-вода след дълъг период на
неактивност, свържете се със сервизния техник.
3.9 ПОЧИСТВАНЕ
Металният панел трябва да се почиства само с 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.
3.10 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 периодично от отдел техническа поддръжка, който
има необходимите технически познания и също така може да предостави
оригинални резервни части в случай на необходимост.
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

