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• Pozorne si prečítajte upozornenia v tejto príručke, pretože    
poskytujú dôležité informácie o bezpečnej inštalácii, použí
vaní a údržbe.

• Táto príručka je neoddeliteľnou súčasťou výrobku a musí 
byť starostlivo uschovaná používateľom pre budúce použi
tie.

• Ak sa zariadenie predá alebo prenesie na iného vlastníka 
alebo sa má premiestniť, vždy sa uistite, že brožúra zostá
va s kotlom, aby ho mohol použiť nový vlastník a / alebo 
inštalatér.

• Montáž a údržbu musia vykonávať odborne kvalifikovaní 
pracovníci podľa platných predpisov a pokynov výrobcu.

• Nesprávna inštalácia alebo nesprávna údržba môže spôso
biť poškodenie alebo zranenie. Výrobca odmieta akúkoľvek 
zodpovednosť za škody spôsobené chybami pri inštalácii a 
používaní alebo nedodržaním dodaných pokynov.

• Pred vykonaním akéhokoľvek čistenia alebo údržby odpojte 
prístroj od napájacieho zdroja pomocou systémového spí
nača a / alebo špeciálnych uzatváracích zariadení.

• V prípade poruchy a / alebo nesprávnej prevádzky zariade
nie vypnite a nepokúšajte sa opraviť alebo priamo zasiahnuť. 
Obráťte sa na odborne kvalifikovaných pracovníkov. Každú 
opravu / výmenu výrobkov smie vykonávať len kvalifikovaný 
personál s použitím originálnych dielov. Nedodržanie vyššie 
uvedeného môže kompromitovať bezpečnosť zariadenia.

• Pravidelná údržba sa vykonávaná kvalifikovanou osobou,

• Toto zariadenie sa smie používať iba na určený účel. 
Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné, a 
preto nebezpečné.

•  Po rozbalení skontrolujte správny stav obsahu. Obalové 
materiály sú potenciálne nebezpečné a nesmú zostať 
v dosahu detí.

• Jednotku môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov 
a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 
duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými 
skúsenosťami alebo potrebnými znalosťami iba vtedy, ak 
sú pod dozorom alebo dostali pokyny na jej bezpečné 
používanie a súvisiace riziká , deti sa nesmú hrať s 
jednotkou. Čistenie a údržbu, ktoré má užívateľ vykon-
ať, môžu vykonávať deti vo veku najmenej 8 rokov, iba 
ak sú pod dohľadom.

• V prípade pochybností nepoužívajte prístroj. Obráťte 
sa na dodávateľa.

• Zariadenie a jeho príslušenstvo musia byť riadne 
zneškodnené v súlade s platnými predpismi.

• Obrázky uvedené v tomto návode sú zjednodušené 
zobrazenie produktu. V tomto vyobrazení môžu existo-
vať malé a zanedbateľné rozdiely, pokiaľ ide o dodá-
vaný výrobok.

Označenie CE osvedčuje, že výrobky spĺňajú základné 
požiadavky príslušných platných smerníc.

Tento symbol označuje “Pozor” a je umiestnený vedľa všetkých bezpečnostných upozornení. Tieto 
pokyny prísne dodržiavajte, aby ste predišli nebezpečenstvu a poškodeniu osôb, zvierat a vecí.

☞ Tieto symboly upozorňujú na poznámku alebo dôležité upozornenie.

Tento symbol, ktorý sa používa na výrobku, balení alebo dokumentoch, znamená, že na konci jeho životnosti tento 
výrobok nesmie byť vyhodený, recyklovaný ani zneškodňovaný spolu s domovým odpadom. Nesprávne riadenie 
elektrického alebo elektronického odpadu môže viesť k úniku nebezpečných látok obsiahnutých v produkte. Aby 
sa zabránilo poškodeniu zdravia alebo životného prostredia, používatelia sú vyzvaní, aby oddelili toto zariadenie 
od ostatných druhov odpadu a požiadali ho, aby ho zaobchádzalo s komunálnym úradom pre nakladanie s 
odpadmi alebo predajcom za podmienok a podľa metód stanovených v národných a medzinárodných zákonoch 
transponujúcich smernicu 2012/19 / EÚ. Oddelené zhromažďovanie odpadov a recyklácia nevyužitých zariadení 
pomáha šetriť prírodné zdroje a zaručiť, že tento odpad je spracovaný spôsobom, ktorý je bezpečný pre zdravie a 
životné prostredie. Pre ďalšie informácie o tom, ako zhromažďovať elektrické a elektronické zariadenia a zariade-
nia, sa obráťte na miestnu radu alebo verejný orgán príslušný na vydávanie príslušných povolení.

Správne použitie

Táto séria tepelných čerpadiel je určená na výrobu studenej alebo teplej vody v hydraulických systémoch na účely 
chladenia / vykurovania a na výrobu teplej úžitkovej vody nepriamo prostredníctvom externého zásobníka.
Akékoľvek použitie, ktoré sa odlišuje od tohto použitia alebo mimo prevádzkových limitov uvedených v tejto príručke, je 
zakázané, pokiaľ nebolo dohodnuté inak s výrobcom.
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Identifikačný štítok jednotiek
Identifikačný štítok jednotiek
Obrázok  zobrazuje identifikačný štítok jednotky, pripevnený k vonkajšej ľavej strane elektrického panela. Opis údajov je uvedený nižšie:

Európske smernice

Spoločnosť týmto vyhlasuje, že dané zariadenie vyhovuje záležitostiam predpísaným v nasledujúcich smerniciach:

• Smernica o nízkom napätí 2014/35 / EÚ
• Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30 / EÚ
• Smernica ERP 2009/125 / ES (EÚ) č. 811/2013 (EÚ) č. 813/2013
• Smernica o energetickom označovaní 2010/30 / EÚ
• smernica WEE 2002/96 / ES
• smernica RoHS 2011/65 / EÚ
• nariadenie REACH (ES) č. 1907/2006

Akékoľvek iné smernice sa musia považovať za neuplatňovateľné.

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

Vnútorná jednotka Vonkajšia jednotka

A -                  Značka

B - Model
B1 -C             Kódové označenie

C -                Výrobné číslo       

D -                Chladiaca kapacita A35W18 = zdroj: vzduch pri 35 ° C d.b. / systém: voda dnu 23 ° C von 18 ° C
E -                   Kapacita vykurovania (tepelné čerpadlo) A7W35 = zdroj: vzduch pri 7 ° C d.b. 6 ° C w.b. / systém: voda dnu 30 ° C von 35 ° C

F - Príkon v režime CHLADENIA A35W18 = zdroj: vzduch pri 35 ° C d.b. / systém: voda dnu 23 ° C von 18 ° C

G - Príkon v režime vykurovania (tepelné čerpadlo) A7W35 = zdroj: vzduch pri 7 ° C d.b. 6 ° C w.b. / systém: voda dnu 30 ° C von 35 ° C

H - Referenčný štandard

I - Elektrické napájanie

L - Maximálna prúdová záťaž

M - Typ chladiva a náplň

N - CO2 equivalent
O - Prepravná hmotnosť jednotky

P - Hladina akustického tlaku na 1 m

Q - IP Level
R - Max tlak - vysoká strana

S - Max tlak pressure - nízka strana

T - Max teplota - vysoká strana

U - Max teplota - nízka strana 
V - PED 

C
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> VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY:
• Sortiment tepelných čerpadiel OMNIA spĺňa požiadavky na 

vykurovanie miestností, chladenie priestorov a výrobu teplej 
úžitkovej vody pre malé a stredné obytné a komerčné objekty.

• Skladá sa z invertera k dispozícii z rôznych kapacitách spojených s 
hydraulikou vnútornej jednotky s 3kW elektrické integrovaným
dvojstupňovým elementom (1,5 + 1,5), s integrovaným trojcest-
ný ventilom pre výrobu teplej vody cez externý zásobník.

• Systém je veľmi všestranný a môže byť použitý na výrobu horúcej 
vody do 60 ° C pomocou elektrickej integrácie.

• Zvlášť vhodné pre použitie v sálavých systémoch, ventilátoroch, 
radiátoroch a pri nepriamej výrobe teplej úžitkovej vody (TÚV) 
cez externý zásobník (nie je súčasťou dodávky).

• Rozdeľte chladiaci okruh, aby sa zabránilo riziku zamrznutia najmä 
v prípade tuhých vonkajších teplotách.

• Užívateľské rozhranie pozostáva z digitálneho diaľkového ovládača 
(káblového pripojenia max. 50m od vnútornej jednotky)

> VONKAJŠIA jeDNOTKA - CHARAKTERISTIKA OMNIA H-UE:
• Kompresor s dvojitým otočným motorom DC INVERTER umiest-
nený na gumených antivibračných držiakyco a zabalený dvojitou 
vrstvou materiálu na zníženie vibrácií a hluku.

• Kompresor je tiež vybavený ohrievačom oleja 
• Elektronický expanzný ventil 
• 4-cestný ventil 
• Axiálne ventilátory s bezkartáčovým DC motorom, mriežky na 
odkvapkávanie 
• Výmenník pozostávajúci z medených rúr a hliníkových rebier
• Senzor teploty vonkajšieho vzduchu už nainštalovaný na zari-
adení 
• Snímač teploty vody zásobníka teplej vody dodávaný štandard-
ne (inštalovaný inštalatérom)
> VNÚTORNÁ JEDNOTKA - CHARAKTERISTIKA OMNIA H-UI:•
K dispozícii s 3kw elektrickou integráciou (OMNIA HI-UI) 16T s 6 kW
• Hydraulická jednotka s trojcestným ventilom na výrobu teplej vody 
(dodávaný štandardne)
• Nerezový doskový výmenník 
• Elektronické obehové čerpadlo 
• Automatický odvzdušňovací ventil 
• Spínač diferenčného tlaku vody 
• Vodomerný tlakomer 
• Expanzná nádoba 
• Poistný ventil 
• Vodovodný filter v tvare Y dodávaný štandardne 

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

Prezentácia systému

Identifikačný kód jedntky

Kódy, ktoré identifikujú jednotky a význam použitých písmen, sú popísané nižšie.
Vnútorná jednotka                                                                                Vonkajšia jednotka

Model Model

  Napájanie   NapájanieNázov Názov

Typ

Vnútorná
jednotka

Vonkajšia
jednotka-  - 230 V - 1 -  50 Hz

T -  400 V - 3N -  50 Hz
-  - 230 V - 1 -  50 Hz
T -  400 V - 3N -  50 Hz

08
16

H - bez elekt.elem.
HI - s elkt. elemen.

OMNIA-UI_HI_16T OMNIA-UE_16T

04
06
08
10

12
14
16

12T

14T
16T
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VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

Používateľské rozhranie pozostáva z drôtového diaľkového ovládača (do vzdialenosti 50 m 
od jednotky), ktorý umožňuje správu:

Integrovaný regulátor riadi inverterový systém a správne fungovanie kompresora. Integruje 
reguláciu algoritmov založených na vopred nastavených klimatických krivkách, ktoré môže zvoliť 
užívateľ. Potom je možné nastavovať TÚV program, poplachové upozornenia, anti-seize funckiu 
čerpadla a integráciu s externými zdrojmi vykurovania.
Užívateľské rozhranie - umožňuje nasledujúce operácie:
- SYSTÉM VYKUROVANIA A CHLADENIA Zariadenie, keď je aktívne v režime kúrenia alebo
chladenia, moduluje frekvenciu kompresora s cieľom udržať teplotu systému na požadovanú 
hodnotu.
- PRODUKCIA TEPLEJ VODY (TUV) Jednotka pracuje v režime vykurovania na dosiahnutie 
a udržanie teploty v zásobníku TÚV na požadovanú hodnotu. 
- DOPLNKOVÉ ZDROJE OHREVU (kotol alebo elektrický vykurovací článok). V závislosti od nastavených
parametrov tieto zdroje môžu byť zaintegrované do prevádzky s tepelným čerpadlom. Externé zdroje môžu
byť zapnuté do pohotovostného režimu ako záloha, v prípade, že tepelné čerpadlo nemôže fungovať z dôvodu
chyby alebo prevádzkových limitovaných teplôt.
- TICHÝ REŽIM Ak je táto funkcia povolená, je možné naplánovať až 2 režimy (normálny nočný /
odpočinkový) Zariadenie pracuje v režime s nízkym šumom. Maximálna frekvencia kompresora sa tak zníži,
spolu s rýchlosťou ventilátora. Akustický pokles je možné nastaviť v dvoch úrovniach.
- ĎIAĽKOVÉ ON / OFF Jednotku je možné vypnúť alebo zapnút ďiaľkovo cez ON / OFF kontakt
- POŽIADAVKA NA VYKUROVANIE / CHLADENIE cez externé kontakty. Jednotka sa môže aktivovať
v režime vykurovania alebo chladenia dvomi externými kontaktami (napr. priestorové termostaty).
- ECO / COMFORT Je možné definovať denné časové pásma a zodpovedajúcu nastavenú hodnotu pre
režimy ECO a COMFORT, buď pri prevádzke vykurovania alebo chladenia.
- TÝŽDENNÝ ČASOVAČ Naplánovanie 6 časových pásiem na každý deň v týždni so špecifikáciou
prevádzkového režimu (CHADENIE / VYKUROVANIE / TUV) a požadovanú hodnotu.
- PROTIMRAZOVÁ OCHRANA pri mrazoch pod - 20°C sa aktivuje protimrazová ochrana, vďaka
zásahu všetkých dostupných zdrojov ochrany - elektrickým elementom na doskovom výmenníku a
záložný ohrievač (booster), ktorý je dodávaný na požiadanie.

Riadiaci systém

Komponenty dodávané s vnútornou jednotkou

      POPIS   OBR. Kusy

Návod na inštaláciu, údržbu 
a použitie (tento návod)

1

Vodný filter (tvar Y) 1

T5: teplotná sonda pre nádrž 
na teplú vodu pre domácnosť

1

Komponenty dodávané s vonkajšou jednotkou

      POPIS   OBR. Kusy

Odtok vody kondenzátu, 
ktorý sa má inštalovať pod 
jednotku

1

Indukcia (iba model 
10-12-14-16 jednofázový)

1

Erp nálepka

Y IJA

IE IA

RVL-I PLUS 5

A

63 dB

7
5
kW

5
5
5
kW

5

811/20132015

B
C
D
E
F
G

A

35°C

A
A

++

+

+

55°C

+A+ +

- dB

1
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TECHNICKÉ ÚDAJE A VÝKONY

Technické údaje systému

Vyhlásené podľa európskeho predpisu 811/2013. Hodnoty sa vzťahujú na jednotky bez príslušenstva.

Trieda účinnosti v režime vykurovania - mierne pásmo

Model 4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T

Účinnosť - stredná teplota (voda 55 ° C) A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Sezónna účinnosť- stredná teplota (voda 55 ° C) 127 130 125 127 127 128 128 128 130 130

Účinnosť - nízka teplota (voda 35 ° C) A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Sezónna účinnosť- nízka teplota (voda 35 ° C) 183 185 170 177 175 168 158 184 179 172

TECHNICKÉ ÚDAJE VONKAJŠEJ JEDNOTKY 4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T

Chladivo R410A Typ
Náplň chladiva 2.5 2.5 2.8 3.9 3.9 3.9 3.9 4.2 4.2 4.2 kg
Elektrické napájanie 220-240V ~ 50 Hz 380-415V - 3N ~ 50 Hz -
Typ kompresoru Twin rotary  -
Počet kompresorov / okruhov chladiva 1 / 1 n°
Typ tepelného výmenníka na strane zdroja Finned coil -
Typ ventilátorov Brushless DC -
Počet ventilátorov 1 2 n°
Priemer pripojenia kvap. chladiva Ø 9.52 -
Priemer pripojenia plyn. chladiva Ø 15.88 -
SWL - level hlučnosti 62 66 69 67 69 71 72 70 72 72 dB(A)

TECHNICKÉ ÚDAJE VNÚTORNEJ JEDNOTKY 8 16 16T

Elektrické napájanie 220-240V ~ 50 Hz 220-240V ~ 50 Hz 380-415V - 3N ~ 50 Hz -
Typ výmenníka Nerezovýd oskový výmenník -
Obehové čerpadlo Elektronické čerpadlo -
Objem expenznej nádoby 10 l
Poistný ventil 3 bar
Pripojenia - UK 1”M -
Pripojenia - TUV 3/4”M -
Kvapalná strana chladiva - trubka Ø 9.52 -
Plynná strana chladiva - trubka Ø 15.88 -
Integrované elementy elektr. ohrevu 3 (1.5 + 1.5) 6 (4 + 2) kW
SWL - level hlučnosti 43 45 dB(A)

SWL = Hladiny akustického výkonu s odkazom na 1x10-12 W.
Celková hladina akustického výkonu v dB (A) meraná v súlade s normami ISO 9614. Celkový hluk v db (A) je jedinou väzbovou akustickou špecifikáciou.

Hodnoty sa vzťahujú na jednotky bez príslušenstva.
Údaje deklarované podľa EN 14511:
EER (pomer energetickej účinnosti) = pomer celkovej chladiacej kapacity k účinnému príkonu jed-
notkyCOP (koeficient výkonu) = pomer celkovej vykurovacej kapacity k účinnému príkonu jednotky

A35W7 = zdroj: vzduch pri 35 ° C d.b. / zariadenie: voda dnu 12 ° C von 7 ° C 
A35W18 = zdroj: vzduch pri 35 ° C d. / zariadenie: voda dnu 23 ° C von 18 ° C 
A7W45 = zdroj: vzduch pri 7 ° C d.b. 6 ° C w.b. / zariadenie: voda dnu 40 ° C z 45 ° C 
A7W35 = zdroj: vzduch pri 7 ° C d. 6 ° C w.b. / zariadenie: voda dnu 30 ° C von 35 ° C

Výkonnostné údaje
- Modely 4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T UM

A
7

W
3

5

Tepelný výkon 4.10 6.10 8.00 10.00 12.10 14.00 15.50 12.00 14.00 15.50 kW
Príkon 0.82 1.29 1.73 2.17 2.74 3.39 3.82 2.66 3.26 3.79 kW
COP 5.00 4.73 4.62 4.61 4.42 4.13 4.06 4.51 4.29 4.09 W/W
Prietok vody 705 1049 1376 1720 2081 2408 2666 2064 2408 2666 l/h
Dostupný statický tlak 79 68 53 42 21 0 0 22 0 0 kPa

A
7

W
4

5

Tepelný výkon 4.01 5.96 7.34 10.12 11.85 14.05 16.05 11.97 13.93 15.48 kW
Príkon 1.13 1.68 2.13 2.93 3.48 4.41 5.03 3.5 4.21 4.87 kW
COP 3.55 3.55 3.45 3.45 3.41 3.19 3.19 3.42 3.31 3.18 W/W
Prietok vody 690 1025 1262 1741 2038 2417 2761 2059 2396 2663 l/h
Dostupný statický tlak 79 69 58 41 24 0 0 23 1 0 kPa

A
3
5
W

1
8

Chladiaci výkon 4.10 6.20 8.00 10.50 11.70 13.10 13.80 12.00 13.50 14.50 kW
Príkon 0.84 1.43 1.93 2.30 2.79 3.48 3.77 2.8 3.45 3.94 kW
EER 4.88 4.34 4.15 4.57 4.19 3.76 3.66 4.29 3.91 3.68 W/W
Prietok vody 705 1066 1376 1806 2012 2253 2374 2064 2322 2494 l/h
Dostupný statický tlak 79 67 53 37 26 11 3 22 6 0 kPa

A
3
5
W

7

Chladiaci výkon 4.12 6.15 6.44 9.39 11.02 12.49 12.85 11.7 12.53 12.91 kW
Príkon 1.30 2.08 2.24 3.26 4.17 5.07 5.39 4.65 5.21 5.52 kW
EER 3.17 2.96 2.88 2.88 2.64 2.46 2.38 2.52 2.40 2.34 W/W
Prietok vody 709 1058 1108 1615 1895 2148 2210 2012 2155 2221 l/h
Dostupný statický tlak 79 67 65 47 32 17 13 26 17 13 kPa
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ROZMERY A FYZICKÉ ÚDAJE

Prevádzkové limity
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ROZMERY A FYZICKÉ ÚDAJE

Rozmery vnútornej jednotky

420

70
0

320

257
144

11
7 16

6

51 60 115 60

1121010 209

270

271 14

10 G L 210 11209

50 LG

Mod. 8 16 16T UM

Základná jednotka     31,5 33,5 - kg
Jednotka s elektr.
elementom

33 35 36 kg

ID Popis
10 Prívod do UK
11           Spiatočka z UK
14

  

Výpusť z bezp. ventilu/Vyp. ventil
209 Prívod do zásobníka
210 Spiatočka zo zásobníka
G          Pripojenie plyn. potrubia chladiva
L Pripojenie kvap. potrubia chladiva

270 Vstup pre napajácie káble

271 Vstup pre kommunikačné 
káble a čidlá T5 a T1b

240

250
50 5057,5

67,5
57,5

Ø8Ø8Ø8 Ø8

Ø3,5Ø3,5

20
38

,5

12

Montážna konzola
Obr. 1

Obr. 2
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ROZMERY A FYZICKÉ ÚDAJE

Rozmery vonkajšej jednotky

Mod. 10 - 12 - 14 - 16 - 12T - 14T - 16T

Mod. 4 - 6 Mod. 8
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Modely 10 12 14 16 12T 14T 16T

Čistá hmotnosť 99 115 kg

Modely 4 6

Čistá hmotnosť 60 60 kg
Modely 8

Čistá hmotnosť 76 kg

Obr. 1 Obr. 2

fig. 3
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INŠTALÁCIA

Kontrola zariadenia

Po prijatí jednotky je dôležité skontrolovať, či ste dostali všetok materiál uvedený na dodacom liste a tiež, že počas prepravy nebol 
poškodený. Ak áno, oznámte prepravcovi škody, vypíšte reklamačný protokol, tovar nepreberajte a okamžite kontaktujte dodá-
vateľa. Iba takýmto spôsobom bude možné dostať chýbajúci materiál alebo náhradu škody.

Balenie a skladovanie

Všetky zariadenia sú balené v lepenkových škatuliach špecifických pre každú jednotku.
Indikácie potrebné na správnu manipuláciu s prístrojom pri jeho ukladaní a inštalácii sú 
uvedené na obale.

Skladovacia teplota musí byť medzi -25 ° C a 55 ° C.

POZNÁMKA: Obal nevyhadzujte do okolia. Neodhadzujte obalový materiál
mimo skládky na to určenej-

Miesto inštalácie nesmie obsahovať prach, horľavé materiály alebo korozívne 
plyny.
Jednotka je určená na montáž na stenu a je štandardne vybavená montáž-
nou konzolou. Pripevnenie na stenu musí zaručovať stabilnú a účinnú oporu.

Kvôli demontáži panelov zo zariadenia a pri bežných činnos-
tiach údržby je potrebné rešpektovať minimálne prevádzkové 
priestory.

Vyberte miesto inštalácie, kde sú splnené nasledujúce podmienky:

- Miesto, ktoré umožňuje dodržať maximálne povolené dĺžky potrubia, pripo-
jenie k jednotke teplotných sond, diaľkové ovládanie atď.

- Neumiestňujte na zariadenie žiadne predmety ani zariadenia.

- Uistite sa, že všetky opatrenia a predpisy predvídané miestnymi zákonmi a 
predpismi týkajúce sa možného úniku chladiva sú správne aplikované.

- Odporúča sa, umiestniť zásobník na výrobu teplej úžitkovej vody čo 
najbližšie k vnútornej jednotke.

- Neumiestňujte na zariadenie žiadne predmety ani zariadenia.

- Uistite sa, že všetky opatrenia a predpisy predvídané miestnymi zákonmi a 
predpismi týkajúce sa možného úniku chladiva sú správne aplikované.

- Odporúča sa umiestniť kotol na výrobu teplej úžitkovej vody čo najbližšie k 
vnútornej jednotke.ions and prescriptions foreseen by local laws and 
regulations regarding possible refrigerant leaks are correctly applied.
- It is advisable to place the boiler for domestic hot water production as close 
as possible to the indoor unit.

Výber miesta inštalácie a minimálnej prevádzkovej plochy vnútornej jednotky

☞

☞

150

150

317

50
0

50
0

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3
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INŠTALÁCIA

Vyberte inštalačné miesto, kde sú splnené nasledujúce podmienky:
• Miesta, ktoré sú dobre vetrané.
• Miesta, kde jednotka neruší susedov.
• Bezpečné miesta, ktoré môžu niesť hmotnosť a vibrácie jednotky a kde môže byť jednotka nainštalovaná na vyrovnanú úroveň.
• Miesta, kde nie je možnosť požiaru.
• Zariadenie nie je určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére.
• Miesta, kde je možné dobre zabezpečiť priestor na údržbu.
• Miesta, kde sa potrubie a dĺžka vedenia jednotky nachádza v povolených rozsahoch.
• Miesta, kde unikajúca voda z jednotky nemôže spôsobiť poškodenie miesta (napr. v prípade zablokovanej odtokovej rúry).
• Miesta, kde sa dažďu možno vyhnúť čo najviac.
• Neinštalujte jednotku na miestach, ktoré sa často používajú ako pracovné priestory. V prípade stavebných prác (napr. brúsenie    
atď.), Kde sa vytvára veľa prachu, musí byť jednotka pokrytá.
• Neumiestňujte žiadne predmety alebo zariadenia na hornú časť jednotky.
• Nepokúšajte sa liezť, sedieť alebo stáť na vrchu jednotky.
• Uistite sa, že v prípade úniku chladiva sú dodržané príslušné miestne zákony a predpisy.

Výber miesta inštalácie a minimálnej pracovnej plochy vonkajšej jednotky

Uistite sa, že máte k dispozícii primerané opatrenia, aby ste zabránili použitiu jednotky pri prístreškoch s domácimi zvieratami.

VÝSTRAHA
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vzduch
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kondenzačný odtok

Mod. 4 - 6 - 8

Fix with bolt

>6
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Obr. 1 

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5
Obr. 6

rezervy kondenzácie
ve water outlet

Reserve water outlet

(Need to knock open)

kondenzačný odtokrezervy kondenzácie

rezervy kondenzácie

vstup silových káblov a chladiacich potrubí

Mod.  10 - 12 - 12T - 14 - 14T - 16 - 16T
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Obr. 7 Obr. 8

INŠTALÁCIA

Inštalačné diagramy

Vnútorná jednotka môže byť inštalovaná na vrchnej strane a naopak.

Vonkajšia jednotka umiestnená v spodnej časti a vnútorná jednotka v hornej časti 
(obrázok 9).

V takomto prípade musí byť na nasávacom potrubí (4) namontovaná záchytka (5), 
ktorá zastaví spúšťanie chladiva a zabráni návratu kvapaliny do kompresora. Potru-
bia musia byť izolované.

Key:
1. Vonkajšia jednotka
2. Vnútorná jednotka
3. Plynná časť (širšia trubka)
4. Kvapalná časť
5. Záchytka

Vonkajšia jednotka umiestnená v hornej časti a vnútorná jednotka v spodnej časti 
(obrázok 10). V tomto prípade musia byť na nasávacom potrubí (3) na každých troch 
metroch rozdielu hladiny nainštalované lapače (5). Tieto lapače umožňujú, aby sa 
chladivo vrátilo do kompresora. Potrubia musia byť izolované..

Key:
1. Vonkajšia jednotka
2. Vnútorná jednotka
3. Plynná časť (širšia trubka)
4. Kvapalná časť
5. Záchytka

Upozornenie: Maximálny rozdiel v úrovni medzi vnútornou jednotkou a vonka-
jšou jednotkou nesmie prekročiť hodnoty uvedené v časti “OBMEDZENIA  
VÝŠKOVÉHO ROZDIELU CHLADIACEHO POTRUBIA”.

☞

Obr. 9

Obr. 10

Uistite sa, že máte dostatok miesta na vykonanie inštalácie:

■ Pripravte kanalizačný odpad, aby ste odvádzali odpadovú vodu
okolo jednotky. 
■ Ak sa voda neodvádza dobre z jednotky, namontujte ju na základ betónu -
bloky (výška podkladu by mala byť približne 100 mm.) 
■ Ak inštalujete jednotku na rám, 
nainštalujte vodotesnú dosku (približne 100 mm) v spodnej časti jednotky.
■ Pri inštalácii zariadenia na miesta vystavené snehu venujte osobitnú pozornosť
vyzdvihnutiu základov čo najvyššie. 
■ V oblastiach s ťažkým snežením je veľmi dôležité vybrať inštaláciu, kde sneh nebude 
mať vplyv na jednotku. Ak je možný bočný sneh, uistite sa, že výmenník tepla nie je 
ovplyvnený snehom (ak je to potrebné, postavte bočný kryt).
■ Ak by sa vonkajšia jednotka nachádzala po celý deň na slnku, pokúste sa inštalovať zariadenie do tieňa. 
■ Skontrolujte pevnosť a úroveň montážnej dosky tak, aby po inštalácii zariadenie nespôsobilo prevádzkové vibrácie ani šum.
■ Podľa základného nákresu na obrázku upevnite jednotku bezpečne pomocou základových skrutiek. 
.

Nastavte výstupnú stranu v pravom uhle k smeru vetra.
Silné vetry > 5 m / s alebo viac fúkajúce na výstupe vzduchu jednotky spôsobujú skrat (odsávanie vybíjacieho vzduchu), čo môže 
mať nasledovné následky:
    - zhoršenie prevádzkovej kapacity.
    - časté urýchlenie bodu mrazu pri prevádzke vykurovania.
    - prerušenie prevádzky v dôsledku zvýšeného tlaku.
    - keď silný vietor fúka nepretržite na prednej strane jednotky, ventilátor sa môže veľmi rýchlo otáčať, kým sa nerozbije.
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Pripojenia okruhu chladiva 
Chladenie pripojenia vnútornej jednotky

Mod. 4 - 6 - 8 KVAPALNÉ 

PRIPOJENIE

PLYNNÉ 

PRIPOJENIE
Obr. 1

INŠTALÁCIA

Obmedzenia dĺžky a rozdielu výšky potrubí chladiva

Dĺžka potrubia chladiaceho média medzi vnútornými a vonkajšími jednotkami musí byť čo najkratšia a je v každom prípade
obmedzená dodržaním maximálnych hodnôt výškových rozdielov medzi jednotkami.
Zníženie rozdielu vo výške medzi jednotkami (H1, H2) a dĺžkou potrubia (L) obmedzí stratové zaťaženie, čím sa zvýši celková
účinnosť stroja.
Dodržujte limity uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Obráťte sa na naše technické oddelenie o požadované úpravy, ak jednotky musia fungovať nad rámec špecifikácií 
uvedených vyššie.

MOD. VONKAJŠIA JEDNOTKA 4-6 8 10-12-14-16 12T-14T-16T
MOD. VNÚTORNÁ JENDOTKA 8 16 16T
Pripojenie kvapalné chladivo " 3/8
Pripojenie plynné chladivo " 5/8
Dĺžka pri štandardnej náplni chladiva m 10
Maximálna dĺžka pripojenie medzi jednotkami m 20 30 50 50
Maximálne prevýšenie smerom dole (H1) m 8 15 25 25
Maximálne prevýšenie smerom hore (H2) m 10 20 30 30
Typ chladiva Type R410A
Množstvo dodatočného chladiva na meter g/m 54
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Front out pipe Back out pipeSide out pipe Undersurface out pipe

DNA

1
gas
2

liqulid

Mod.  10 - 12 - 12T - 14 - 14T - 16 - 16T

Predné potrubie Bočné potrubie
Bočné potrubie
Bočné potrubie

Zadné potrubie Spodné potrubie

Obr. 2

KVAPALNÉ
PRIPOJENIE PLYNNÉ

PRIPOJENIE

Obr. 3

Izolácia potrubia chladiva
Izolácia potrubia chladiva
Pre zaistenie efektivity systému a jeho správnej prevádzky je potrebné používať 
predizolované chladiace potrubia. Venujte pozornosť aj bodom pripojenia podľa toho, 
čo je popísané.
Na upevnenie hadíc použite tepelnú izolačnú pásku (Obr. 3).

Uťahovanie potrubných armatúr

Uistite sa, že je pripojovacia zóna je bez prachu a nečistôt.
• Uistite sa, že spojenie sú dokonale zarovnané.
• Najprv utiahnite spojenie rukou a potom vhodným momentovým kľúčom.

Menovitý priemer (”)
Menovitý priemer (”)

Vonkajší priemer (mm) Ø
Uťahovací 

moment Nxm

3/8 9.52 30-40
5/8 15.88 60-65

INŠTALÁCIA
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KONTROLA TESNOSTÍ

Pred vyvákuovaním u sa odporúča zabezpečiť tesnosť chladiaceho 
okruhu vrátane spojovacích spojov medzi rúrkami a vnútornou 
jednotkou. Postupujte nasledovne: 
• S úplným zatvorením servisných ventilov vonkajšej jednotky 
odstráňte uzáver zo servisného kohúta (Obr. 1 ) plynového pripojenia 
(väčší)
• Servisný ventil pripojte k monometrickej jednotke plus fľaši s 
dusíkom (N2).
• Stlačte systém maximálne na 30 bar pomocou dusíka vo fľaši.
• Používajte kvapalné mydlo na kontrolu tesnosti spojov.
Lopatku udržiavajte vertikálne v priebehu pretlakového procesu, aby 
ste zabránili vniknutiu kvapalného dusíka do systému!
• Skontrolujte všetky spojovacie spoje na vonkajších aj vnútorných 
jednotkách, aby ste sa uistili, že sú tesné. Bubliny sa vytvoria, ak sú 
prítomné netesnosti. Ak sa objavia bubliny, uistite sa, že všetko bolo 
dotihnuté.
• Tekuté mydlo utrite handrou.
• Znížte tlak dusíka v okruhu uvoľnením plniaceho potrubia z fľaše.
• Po znížení tlaku odpojte fľašu s dusíkom.

VYVÁKUOVANIE (POVINNÉ)

Vzduch a vlhkosť v chladiacom okruhu zhoršujú prevádzku prístroja a 
jeho účinnosti, ako napríklad:
• Zvýšený tlak.
• Znížená účinnosť.
• Vytvorenie ľadu na kapilári a následné zablokovanie.
• Korozie v okruhu.
Z tohto dôvodu je potrebné vytvoriť vákuum v pripojovacích rúrach a 
vnútornej jednotke. 

Postupujte nasledovne:
• Potrubie pripojte k vákuovému čerpadlu.
• Zapnite príslušný gombík na monometrickom prístroji, aby sa čerpadlo 

dostalo do chladiaceho okruhu.
• Počkajte, kým hladina tlaku meraná tlakomerem bude približne 3 mm 

Hg (400 Pa)
• Akonáhle sa dosiahne požadovaná hodnota vákua, zatvorte pripojovací 

kohút a zastavte vákuové čerpadlo.

Obr. 1

Obr. 2

■ Ak chcete aktivovať systém, je potrebné otvoriť uzatváracie ventily kvapaliny a plynu na vonkajšej jednotke: odstráňte uzávery z 
obidvoch ventilov a potom otvorte ventily pomocou imbusového kľúča.
■ Odporúča sa otvoriť ventily po dokončení inštalácie systému z elektrického a hydraulického hľadiska, a potom je možné 
pokračovať v prvom spustení.

UPOZORNENIE☞

PLYNNĚ 
PRIPOJENIA

U.I.

U.I.

U.E.

U.E.

PLYNNÉ 
PRIPOJENIE

INŠTALÁCIA
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☞

Výstup bezpečnostného ventilu musí byť pripojený k lieviku alebo zbernému potrubiu, aby sa zabránilo vniknutiu vody do ohrievača v 
prípade pretlaku vo vykurovacom okruhu. V opačnom prípade, ak sa vypúšťací ventil rozbije a prenikne do miestnosti, výrobca kotla 
nemôže niesť zodpovednosť.

Pred inštaláciou dôkladne odstráňte zvyšky alebo nečistoty, ktoré by mohli ovplyvniť správnu prevádzku prístroja.
Na tento účel používajte iba vhodné zaručené výrobky pre vykurovacie systémy (pozri nasledujúcu časť), ktoré nepoškodzujú kovy, plasty 
ani gumu. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené generátorom, ktorý nesprávne vyčisti systém.

VAROVANIE

Tipy pre úspešnú inštaláciu

Pre správnu konštrukciu a inštaláciu hydrauliky dodržujte miestne zákony upravujúce bezpečnostné záležitosti.
Nasledujúce informácie predstavujú návod na správnu inštaláciu jednotky:
• Pred pripojením prístroja k systému dôkladne umyte potrubia čistou vodou, plňte a vyprázdnite a vyčistite filtre. Iba potom 
pokračujte v pripojení zariadenia k systému; táto operácia je rozhodujúca pre zabezpečenie správneho spustenia bez nutnosti 
opakovaného zastavenia čistenia filtra, s možným rizikom poškodenia výmenníkov tepla a iných komponentov.
• Kvalitu vody alebo použitej zmesi skontrolujte kvalifikovaným personálom. Vyhnite sa prítomnosti anorganických solí, biologickej 
záťaže, suspendovaných pevných látok, rozpusteného kyslíka a pH. Voda s nevhodnými vlastnosťami môže spôsobiť nárast tlaku 
kvôli rýchlemu znečisteniu filtra, zníženiu energetickej účinnosti a zvýšeniu príznakov korózie, ktoré môžu poškodiť jednotku.
• Rúry musia mať čo najmenší počet ohybov, aby sa minimalizovali straty zaťaženia, a musia byť primerane podopreté, aby sa 
zabránilo nadmernému namáhaniu spojov.
• Inštalujte guľové ventily v blízkosti súčiastok, ktoré je potrebné opraviť, aby ich izolovali, keď je potrebné vykonávať údržbárske 
práce a umožniť ich výmenu bez toho, aby ste museli vypúšťať systém.
• Pred izoláciou potrubia a nabíjanie systému vykonajte predbežné kontroly, aby ste sa uistili, že nedochádza k úniku.
• Izolujte všetky potrubia chladenej vody, aby ste zabránili tvorbe kondenzácie pozdĺž potrubí. Uistite sa, že použitým materiálom je 
typ parotesnej bariéry, ak to nie je, zakryte izoláciu vhodnou ochranou. Takisto dbajte na to, aby ventily boli prístupné cez izoláciu.
• Obvod je možné udržiavať pod tlakom pomocou expanznej nádoby (prítomnej v jednotke). Je možné použiť zariadenie na plnenie 
systému, ktoré automaticky pod tlakovou hodnotou zabezpečuje napúšťanie a udržiavanie požadovaného tlaku.
• Skontrolujte, či sú všetky komponenty zariadenia schopné vydržať maximálny statický tlak (v závislosti od výšky budovy, ktorá sa 
má obsluhovať).

Vodná zložka pre limit korózie

Vodný filter

pH 7.5 ÷ 9.0 -
SO4 -- < 100 ppm 
HCO3 -/ SO4 -- >1.0 
Celková tvrdosť 8.0 ÷ 15.2 °F 
Cl- < 50 ppm 
PO4 3- < 2.0 ppm 
NH3 < 0.5 ppm 

Voľný chlór < 0.5 ppm 
Fe3+ < 0.5 ppm 
Mn++ < 0.05 ppm 
CO2 < 50 ppm 
H2S < 50 ppb 
Teplota < 65 °C 
Obsah kyslíka < 0.1 ppm 

Aby ste predišli problémom s koróziou vo výmenníkoch vody, uistite sa, že voda použitá v zariadení zodpovedá požiadavkám 
uvedeným v tabuľke.

Na vstupe jednotky je povinné nainštalovať vodný filter v tvare Y (dodávaný spolu s prístrojom).
Na vstupe jednotky je povinné nainštalovať vodný filter v tvare Y (dodávaný spolu s 
prístrojom).

Vodné potrubie

Požiadavky

Pre teplotné sondy (napr. T5 alebo T1b) je maximálna povolená dĺžka kábla 20m. Ide o maximálnu povolenú vzdialenosť medzi nádržou na teplú 
vodu a jednotkou (iba pre zariadenia s nádržou na teplú vodu pre domácnosť). Pre optimalizáciu účinnosti odporúčame namontovať nádrž na 
teplú vodu čo najbližšie k prístroju

■ Ak je inštalácia vybavená zásobníkom na teplú vodu pre domácnosť (voliteľné), pozrite si návod na inštaláciu a údržbu nádrže na 
teplú vodu.
■ Ak v systéme nie je glykol (nemrznúca zmes) alebo ak zariadenie nie je schopné zostať elektricky poháňané kvôli možným 
výpadkom, aby sa zabránilo možným problémom s námrazou, vypustite vodu v zime.

UPOZORNENIE

INŠTALÁCIA
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■  Dbajte na to, aby ste pri pripojení potrubia nedeformovali potrubie prístroja nadmernou silou. Deformovanie potrubia 
môže spôsobiť poruchu jednotky.

■ Jednotka sa má používať iba v uzatvorenom vodnom systéme. Použitie v otvorenom okruhu vody môže viesť k nadmernej korózii 
vodovodného potrubia.
■ Pripojenie vody musí byť vykonané v súlade s výkresovým diagramom dodaným s prístrojom vzhľadom na prívod vody a výstup 
vody (pozri kapitolu “ROZMERY A FYZIKÁLNE ÚDAJE”).
Ak sa do vodného okruhu dostane vzduch, vlhkosť alebo prach, môžu sa vyskytnúť problémy. Pri pripájaní vodného okruhu preto 
vždy zohľadnite nasledovné:
■ Používajte len čisté rúry.
■ Pri odstraňovaní ostrých hrán držte koniec potrubia nadol
■ Pri zasúvaní cez stenu zakryte koniec rúrky, aby nevnikol prach a nečistoty.
■ Na utesnenie spojov používajte dobrý tesniaci tmel. Tesnenie musí byť schopné odolať tlakom a teplotám
systému
■ Pri použití mosadzných kovových potrubí nezabudnite izolovať oba materiály navzájom, aby ste zabránili galvanickej korózii. 

Korekčný faktor pre použitie glykolu v režime vykurovania
ETYLÉN GLYKOL s vodou vyrobenou medzi 30 ÷ 55 ° C

PROPYLÉN GLYKOL s vodou vyrábanou medzi 30 ÷ 55ºC.

Percento glykolu v hmotnosti / objem 0 / 0 10 / 8,9 20 / 18,1 30 / 27,7 40 / 37,5 
Bod tuhnutia [° C] 0 -3,2 -8 -14 -22 
CCPT - vykurovacia kapacita 1,000 0,995 0,985 0,975 0,970 
CCPA - Vstupný príkon 1,000 1,010 1,015 1,020 1,030
CCQA - Prietok vody 1,000 1,038 1,062 1,091 1,127 
CCDP - pokles tlaku vody 1,000 1,026 1,051 1,077  1,103 

Percento glykolu v hmotnosti / objem 0 / 0 10 / 9,6 20 / 19,4 30 / 29,4 40 / 39,6 
Bod tuhnutia [° C] 0 -3,3 -7 -13 -21

CCPT - vykurovacia kapacita 1,000 0,990 0,975 0,965 0,955
CCPA - Vstupný príkon 1,000 1,010 1,020 1,030 1,040
CCQA - Prietok vody 1,000 1,018 1,032 1,053 1,082
CCDP - pokles tlaku vody 1,000 1,026 1,051 1,077 1,103

Korekčný faktor pre použitie glykolu v režime chladenia

ETYLÉN GLYKOL s vodou vyrobenou medzi 5 ÷ 20 ° C

PROPYLÉN GLYKOL s vodou vyrobenou v rozmedzí 5 ÷ 20 ° C

Percento glykolu v hmotnosti / objem 0 / 0 10 / 8,9 20 / 18,1 30 / 27,7 40 / 37,5 
Bod tuhnutia [° C] 0 -3,2 -8 -14 -22

CCPT - vykurovacia kapacita 1,00 0,99 0,98 0,97 0,95
CCPA - Vstupný príkon 1,00 1,00 0,99 0,99 0,98
CCQA - Prietok vody 1,00 1,04 1,08 1,12 1,16
CCDP - pokles tlaku vody 1,00 1,08 1,16 1,25 1,35

Percento glykolu v hmotnosti / objem 0 / 0 10 / 9,6 20 / 19,4 30 / 29,4 40 / 39,6 
Bod tuhnutia [° C] 0 -3,3 -7 -13 -21

CCPT - vykurovacia kapacita 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92
CCPA - Vstupný príkon 1,00 0,99 0,98 0,95 0,93
CCQA - Prietok vody 1,00 1,01 1,03 1,06 1,09
CCDP - pokles tlaku vody 1,00 1,05 1,11 1,22 1,38

Ochrana vodného okruhu pred zamrznutím

Mrazom môže dôjsť k poškodeniu hydraulického okruhu. Ak sa predpokladá, že hydraulický okruh jednotky bude vystavený 
teplotám, ktoré môžu spôsobiť zamrznutie, je potrebné dbať na to, aby sa zabránilo zamrznutiu systému. Všetky hydraulické časti 
sú izolované kvôli zníženiu tepelných strát. Na potrubí musí byť izolácia. Jednotka je už vybavená niekoľkými funkciami, ktoré 
zabraňujú zamrznutiu.

Keď teplota vody v systéme klesne na určitú hodnotu, softvér zahreje vodu buď pomocou tepelného čerpadla, elektrického vykurovacieho 
kohúta alebo záložného ohrievača (ak je nainštalovaný záložný ohrievač). Funkcia ochrany proti zamrznutiu sa vypne len vtedy, keď sa 
teplota zvýši na určitú hodnotu.
V prípade výpadku prúdu nemôžu vyššie uvedené funkcie chrániť zariadenie pred zamrznutím. V prípade výpadku prúdu, keď je jednotka 
bez dozoru, dodávateľ odporúča pridať glykol do vodného systému. Pozrite si časť “Pozor: používanie glykolu”.

V závislosti od očakávanej najnižšej vonkajšej teploty sa uistite, že vodný systém je vyplnený koncentráciou glykolu, ako je uvedené v nasle-
dujúcej tabuľke.
Ak do systému pridáte glykol, bude ovplyvnená výkonnosť jednotky. Korekčný faktor kapacity jednotky, rýchlosti prúdenia a poklesu tlaku 
systému je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
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ETYLÉN GLYKOL je TOXICKÝ

Použitie glykolu
■ Použitie glykolu pre inštalácie s nádržou na teplú vodu pre domácnosť:
- Môžu sa použiť iba propylénglykol s hodnotou toxicity alebo triedy 1, ako je uvedené v “Klinickej toxikológii komerčných 
výrobkov, 5. vydanie”.
■ Neinhibovaný glykol sa pod vplyvom kyslíka zmení na kyslý. Tento proces je urýchlený prítomnosťou medi a pri
vyšších teplotách. Kyslý neinhibovaný glykol zaťažuje kovové povrchy a vytvára galvanické korózie, ktoré spôsobujú vážne 
poškodenie systému.

Je mimoriadne dôležité:
■ Úpravu vody správne vykoná špecialista na úpravu vody.
■ Že glykol s inhibítormi korózie je vybraný tak, aby neutralizoval kyseliny tvorené oxidáciou glykolov.
■ V prípade inštalácie s nádržou na teplú vodu pre domácnosť je povolené len použitie propylénglykolu. V iných zariade-
niach používa sa etylénglykol.
■ Že sa nepoužíva automobilový glykol, pretože jeho inhibítory korózie majú  obmedzenú životnosť a obsahujú 
kremičitany, ktoré môžu poškodiť alebo pripojte systém;
■ Že pozinkované potrubie sa nepoužíva v glykolových systémoch, pretože môže viesť k vyzrážaniu určitých prvkov v 
glykolu inhibítor korózie;
■ Zabezpečiť, aby glykol bol kompatibilný s materiálmi použitými v systéme.
■ Uvedomte si hygroskopickú vlastnosť glykolu. Absorbuje vlhkosť z prostredia.
■ Ponechanie uzáveru z nádoby s glykolom spôsobuje zvýšenie koncentrácie vody. Koncentrácia glykolu je potom nižšia
a voda by mohla zmrznúť. 

VÝSTRAHA

UPOZORNENIE 

Počas plnenia nemusí byť možné odstrániť všetok vzduch v systéme. Zostávajúci vzduch sa odstráni cez automatické ventily na 
počas prvých prevádzkových hodín systému. Doplnenie vody potom môže byť potrebné.
■ Tlak vody uvedený na manometri sa bude meniť v závislosti od teploty vody (vyšší tlak na = vyššia teplota vody). V každom 
prípade by však tlak vody mal zostať nad 0,3 bar, aby sa zabránilo vniknutiu vzduchu do okruhu.

1. Pripojte prívod vody k plniacemu ventilu a otvorte ventil.
2. Uistite sa, že je automatický ovzdušňovací ventil je otvorený.
3. Naplňte vodou, až tlakomer indikuje tlak približne 2,0 bar. Odvzdušnite čo najlepšie systém. Vzduch nachádzajúci sa vo 
vodnom okruhu môže spôsobiť nesprávne fungovanie záložného ohrievača.

UPOZORNENIE

Naplnenie vodou

Izolácia potrubia

Kompletný hydraulický okruh, ktorý zahŕňa všetky potrubia, musí byť izolovaný, aby sa zabránilo tepelným stratám, konden-
zácii počas prevádzky, zníženiu vykurovacej alebo chladiacej kapacity a zabráneniu zmrazovania vodných potrubí v zime.

☞
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■ Zapojenie musí byť vykonané v súlade so schémou zapojenia dodanou k prístroju a pokynmi uvedenými v tomto odseku.
■ Všetky elektroinštalácie a elektrické komponenty musia byť inštalované kvalifikovaným elektrikárom.
■ Zabezpečte hlavný vypínač alebo iné odpojovacie zariadenia v systéme v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.
■ Používajte vyhradenú elektrickú sieť.
■ Nainštalujte poistky (alebo ističe) a napájacie káble, ktoré zodpovedajú maximálnemu elektrickému prúdu jednotky.
■ Inštalujte diferenčný spínač podľa miestnych zákonov a predpisov. Nedodržanie inštalácie diferenčného spínača môže spôsobiť 
úraz elektrickým prúdom a požiar.
■ Inštalujte diferenčný spínač s nasledujúcimi charakteristikami:
- intervenčná hodnota rovná 30 mA
- čas vypnutia menej ako 0,1 s
■ Uistite sa, že všetky elektrické spojenia sú správne vykonané. Použite určené káble a uistite sa, že svorky a káble svoriek sú 
chránené pred vodou a inými vonkajšími silami, aby nedošlo k ohrozeniu.
■ Pripojte napájacie a ovládacie káble tak, aby čelný panel mohol byť správne namontovaný, a preto nenechávajte káble samé, 
aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
■ Netlačte na káble a dbajte na to, aby sa nedostali do kontaktu s rúrkami a ostrými hranami. Uistite sa, že na káble nie je použitý 
žiaden vonkajší tlak.

PRED KAŽDOU OPERÁCIOU, KTORÁ VYŽADUJE ODSTRÁNENIE KRYTU, ODPOJTE PRÍSTROJ Z NAPÁJANIA PRI 
HLAVNOM SPÍNAČI.

NEDOTÝKAJTE ELEKTRICKÝCH KOMPONENTOV SO ZAPNUTÝM HLAVNÝM SPÍNAČOM! NEBEZPEČIE ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PRÚDOM S RIZIKOM ÚRAZU ALEBO ÚMRTIA!

Prístroj musí byť pripojený k účinnému uzemňovaciemu systému podľa platných bezpečnostných predpisov. Účinnosť a 
vhodnosť uzemňovacieho systému kontroluje odborne kvalifikovaný personál, výrobca nie je zodpovedný za žiadne škody 
spôsobené nedostatkom uzemnenia systému.

UPOZORNENIE 

Elektrické pripojenie vnútornej jednotky
Elektrické pripojenie vnútornej 
jednotky

1. Otvorte predný panel
Niektoré komponenty vo vnútri kotla môžu dosiahnuť vysoké teploty, 
ktoré by mohli spôsobiť vážne problémy s popáleninami. Pred vyko-
naním akejkoľvek operácie počkajte, kým tieto komponenty vychladnú 
alebo naopak noste vhodné rukavice.
Demontáž predného panelu vnútornej jednotky:
- Čiastočne odskrutkujte skrutky A (pozri obrázok na strane).
- Vytiahnite panel B a uvoľnite ho z horných upevňovacích prvkov.
2. Vykonajte pripojenia, ktoré sa týkajú funkčného elektrického diagra-
mu uvedeného v tejto príručke.
3. Pokračujte v opačnom poradí, ak chcete znovu namontovať predný 
panel. Uistite sa, že je správne pripojený k hornému upevneniu a úplne 
spočíva na bočných paneloch. Hlava skrutky “A”, po utiahnutí, nesmie 
byť pod spodným dorazom (viď obrázok na strane).

OK NO

A
A

A B

Obr. 1
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■ Hlavný vypínač alebo iné odpájacie prostriedky, ktoré majú oddeľovanie kontaktov vo všetkých póloch, 

musia byť v súlade so zodpovedajúcimi miestnymi zákonmi a predpismi zabudované do pevného vodiča.

■ Pred vykonaním akýchkoľvek pripojení vypnite napájanie.

■ Nikdy nestláčajte zviazané káble a dbajte na to, aby sa nedostali do kontaktu s potrubím a ostrými hranami. 

■ Všetky vodiče a komponenty musia byť inštalované oprávneným elektrikárom a musia spĺňať príslušné 

miestne zákony a predpisy. 

■ Elektrické zapojenie musí byť vykonané v súlade so schémou zapojenia dodanou spolu s prístrojom a 

inštrukciami  danými nižšie.

■ Uistite sa, že používate špeciálne napájanie. Nikdy nepoužívajte zdroj napájania zdieľaný iným spotre-

bičom.

■ Uistite sa, že ste zariadenie uzemnili. Prístroj neuzemňujte na potrubie s užitkovou vodou, ochranu proti 

prepätiu alebo telefónnu linku.

    Neúplné uzemnenie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

■ Uistite sa, že máte nainštalovaný brzdový obvod (30 mA). V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrick-

ým prúdom. ■ Nezabudnite nainštalovať potrebné poistky alebo ističe.

UPOZORNENIE

■ Uistite sa, že máte inštalovaný diferenčný spínač s nasledujúcimi charakteristikami:
- intervenčná hodnota rovná 30 mA
- čas vypnutia menej ako 0,1 s
- je kompatibilný s meničom (odolný voči vysokofrekvenčným elektromagnetickým rušeniam), aby sa zabránilo zbytočným 
zásahom

POZNÁMKA

Elektrické pripojenia vonkajšej jednotky

1. Odstráňte bočný panel (1).
2. Vykonajte pripojenia týkajúce sa 
schém zapojenia jednotky.
3. Znova zatvorte zariadenie.

1

1

Mod.  10 - 12 - 14 - 16 - 12T - 14T -16TMod. 4 - 6 - 8

☞

Obr. 1 Obr. 2
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Pripojenie napájacích káblov:

Elektrické pripojenia

Postup:
1. Pripojte káble ku príslušným svorkám podľa obrázka.
2. Pripevnite káble.

Odporúčaný kábel H05RN-F alebo inštalovaný. Pozrite si osobitné právne predpisy. Zákazník musí nainštalovať 
automatický istič.

Vonkajšia jednotka MOD. 4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T

Príkon " 220-240V 50 Hz 380-415V 3+N+PE 
50Hz

Istenie A 16 20 32 16
Napájací kábel mm2 3x2,5 3x4,0 3x4,0 5x2,5

Komunikačný kábel medzi vnú-
tornou a vonkajšou jednotkou

MOD. 4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T

Napájací kábel (tienený) mm2 3x0,75

Vnútorná jednotka bez elektr. ohrievača MOD. 8 16

Príkon " 220-240V 50 Hz
Istenie A 2
Napájací kábel mm2 3x1,0

Vnútorná jednotka s elektr. ohrievačom MOD. 8 16 16T

Príkon " 220-240V 50 Hz 380-415V 3+N+PE 
50Hz

Istenie A 16 16 10
Napájací kábel mm2 3x2,5 3x2,5 5x2,5

Indoor Unit

Outdoor Unit

Power Supply 3-shield wire

COMANDO 
REMOTO

A B X Y E

A
B

X
Y

E

P Q E T5 T5 T1b T1b

IBH1 IBH2 PE TH N C H A1 A2 N N N PE
IBH1 IBH2L PE

PE

N TH PE TBH L1 AHS1 AHS2 P_o PEPE P_d SV2

Napájanie

L N EQP

Mod.  4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16

POZNÁMKA
Pripojte komunikačný kábel medzi podľa zhody písmen označených na svorkách (P s P, Q s Q, E s E). Pripojte 
komunikačný kábel medzi jednotkou a diaľkovým ovládačom podľa písmen označených na svorkách (A s A, B s B 
...).

VONKAJŠIA JEDNOTKA

RIADIACE
DIAĽKOVÉ 

OVLÁDANIE

Napájanie

Napájanie

Komunikácia
(tienený kábel)

VNÚTORNÁ JEDNOTKA

☞

Obr. 1



23

INŠTALÁCIA

PE

Power Supply

L3L2L1

Power Supply

L3L2L1 EQPOutdoor Unit

A B X Y E P Q E T5 T5 T1b T1b

IBH1 IBH2 PE TH N C H A1 A2 N N N PE
IBH1 IBH2 TH PE TBH L1 AHS1 AHS2 P_o PE PE P_d SV2

3-shield wire

PE

COMANDO 
REMOTO

A
B

X
Y

E

Mod.  12T - 14T -16T

POZNÁMKA
Pripojte komunikačný kábel medzi podľa zhody písmen označených na svorkách (P s P, Q s Q, E s E). Pripojte 
komunikačný kábel medzi jednotkou a diaľkovým ovládačom podľa písmen označených na svorkách (A s A, B s B 
...).

VONKAJŠIA JEDNOTKA
RIADIACE
DIAĽKOVÉ 
OVLÁDANIE

Napájanie

Napájanie

Komunikácia
(tienený kábel)

VNÚTORNÁ JEDNOTKA

☞

Spojenie medzi vnútornou jednotkou a svorkovnicou a komponentmi zariadenia

Diaľkový alarm

Napätie
Pasívny signálny 

port (suchý kontakt)
Maximálny 
bežiaci prúd

0.5A

Veľkosť kábla 0.75mm2

2-cestný ventil (SV2)

POZNÁMKA: Ventil SV2 je napájaný, keď tepelné čerpadlo 
pracuje v režime VYKUROVANIA.

Napätie 220-240VAC

Maximálny 
bežiaci prúd

0.2A

Veľkosť kábla 0.75mm2

SV2

SV2

N

A1 A2

L
POISTKA

N

Čerpadlo TUV (P_d) 

Napätie 220-240VAC

Maximálny 
bežiaci prúd

0.2A

Veľkosť kábla 0.75mm2

VÝSTUPNÁ 
SIGNALIZÁCIA 

RIADENIA ČERP.

N

P_d

Obr. 2

Obr. 3 Obr. 4

Obr. 5
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Metóda ON/OFF KÚRENIE / CHLAD. Efekt digitálneho vstupu Diaľkové ovládanie Nastavenie*

A √

Režim prevádzky je definovaný digitálnym vstupom. 
Ak je L1-C zatvorená, jednotka bude zapnutá v 
režime CHLADENIA. Jednotka bude zapnutá v 
režime KÚRENIA, keď je H-L1 zatvorená.
Ak sú obidva digitálne vstupy zatvorené
bude zapnutý v režime CHLADENIA.

Užívateľ môže 
nastaviť iba 
cieľovú teplotu 
vody.

B √
Zariadenie bude zapnuté, keď je digitálny vstup 
zatvorený. Jednotka bude pracovať v režime
definovanom ovládaním.

Užívateľ môže 
nastaviť pre-
vádzkový režim 
a cieľovú teplotu 
vody.

6 ROOM THERMOSTAT
ROOM THERMOSTAT
MODE SETTING
DUAL ROOM
THERMOSTAT

SCROLL

YES NON
YES NON

YES NON

6 ROOM THERMOSTAT
ROOM THERMOSTAT
MODE SETTING
DUAL ROOM
THERMOSTAT

SCROLL

YES NON
YES NON

YES NON

Izbový termostat (ON / OFF - VYKUROVANIE / CHLADENIE pomocou digitálneho vstupu)
Izbový termostat (ON / OFF - HEAT / COOL pomocou digitálneho vstupu)
Externý ON / OFF (termostat) Externý VYKUROVANIE/CHLADENIE (termostat)

Napätie 220-240VAC
Maximálny 
bežiaci prúd

0.2A

Veľkosť kábla 0.75mm2

VYKUROVANIE CHLADENIE

Napájanie (zdroj) Napájanie (zdroj)

Metóda B Metóda A

Poznámka: Viac informácií nájdete v časti “NASTAVENIE SYSTÉMU” IZBOVÝ TERMOSTAT (zapnutie / vypnutie - ohrev / chladenie 
digitálnym vstupom)”.

H H

RT RT

L1 L1C C

Elektrická špirála zásobníka vody (TBH)
Napätie 220-240VAC

Maximálny bežiaci prúd 0.2A

Veľkosť kábla 0.75mm2

Kotol (AHS)                                          (AHS - doplnkový zdroj tepla)

Vonkajšie cirkulačné čerpadlo (P_o)

Napätie 220-240VAC

Maximálny bežiaci prúd 0.2A
Veľkosť kábla 0.75mm2

Napätie
Pasívny signálny 
port (suchý kontakt)

Maximálny bežiaci prúd 100mA
Veľkosť kábla 0.75mm2

Pre mod. 5-7, číslo 
terminálu je 25 a 26.

Elektrický ohrievač

Jednotka je schopná spravovať 2-stupňový elektrický ohrievač (pre jed-
notku OMNIA UI HI je elektrický posilňovač už nainštalovaný a zapojený 
do vnútornej jednotky).

VÝSTUP OVLÁDANIA 
ELEKTRICKEJ ŚPIRÁLY 

ZÁSOBNÍKA

RIADENE AHS KOTLA 
(suchý kontakt)

P_o vonkajšie čerpadlo

IBH1 prvý stupeň 
ohrievača

IBH2 druhý stupeň 
ohrievača

TBH

AHS1

P_o

IBH1 IBH2

AHS2

N

IBH1 IBH2

N

☞

Obr. 1 Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6



25

INŠTALÁCIA

Užívateľské rozhranie

“PROSÍME, POUŽÍVAJTE TIENENÝ KÁBEL a UZEMNITE HO.”
“PROSÍM POUŽÍVAJTE SHIELDED WIRE a ZEMI WIRE.”

A B X Y E

A

B

X

Y
E

A B X Y E

KOMUNIKÁCIA

Pripojte komunikačný kábel medzi jednotkou a diaľkovým ovládačom 
podľa písmen označených na svorkách (A s A, B s B ...).

Postup:
1. Odstráňte zadnú časť ovládača
2. Pripojte kábel k príslušným svorkám, ako je znázornené na obrázku
3. Opätovne pripojte zadnú časť ovládača

Kábel 5 žilový tienený kábel

Typ kábla AWG18-AWG16(0.75~1.25mm2)
Maximálna dĺžka kábla 50 m

Toto zariadenie podporuje komunikačný protokol Modbus RTU.

POZNÁMKA:☞

POZNÁMKA:☞

Obr. 7

Vstup do SERRVISNÉHO MENU (FOR SERVISMAN)

Prejdite na > “FOR SERVICEMAN.” Zatlačte OK

Zadajte 3miestne heslo pre vstup . Použite ◄ ► pre navigáciu
a použite ▼ ▲ pre nastavenie číselnej hodnoty. Zatlačte OK,
následne sa zobrazí:

Použite ▼ ▲ na prechod cez kategórie a “ok” pre vstup 
do podkategórie menu a nastavenie parametrov.

FOR SERVICEMAN 

Please input the password:

ADJUST SCROLLENTEROK

0   0   0

FOR SERVICEMAN

2. COOL MODE SETTING
3. HEAT MODE SETTING
4. AUTO MODE SETTING
5. TEMP.TYPE SETTING
6. ROOM THERMOSTAT
7. OTHER HEATING SOURCE

1. DHW MODE SETTING

SCROLLENTEROK

FOR SERVICEMAN

9. SERVICE CALL SETTING
10. INITALIZE MANUALLY
11. TEST RUN
12. SPECIAL FUNCTION
13. AUTO RESTART

8. HOLIDAY AWAY MODE SETTING

SCROLLENTEROK

Terminológia skratiek

Termíny týkajúce sa tejto jednotky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke

Parameter Popis

T1 Teplota výstupnej vody jednotky alebo záložného ohrievača (ak je nainštalovaný)

T1B Výstupná teplota vody do systému (v prípade prídavného vykurovacieho zdroja ako napr. plynového kotla)
Výstupná teplota vody do systému (v prípade prídavného vykurovacieho zdroja ako plynového kotla)

T1S Cieľová teplota výstupnej vody
T2 Teplota chladiva na výstupe / vstupe doskového výmenníka tepla v režime kúrenie / chladenia

T2B Teplota chladiva na vstupe / výstupe doskového výmenníka tepla v režime kúrenia / chladenia
T3 Teplota trubky na výstupe / vstupe vonkajšeho výmenníka v režime chladenia / kúrenia
T4 Vonkajšia teplota vzduchu
T5 Teplota vody v zásobníku TUV (meraná čidlom v zásobníku TUV)
Th Teplota nasávaného chladiva
Tp Teplota vpúšťaného chladiva

TW_in Teplota vstupnej vody doskového výmenníka tepla
TW_out Teplota výstupnej vody doskového výmenníka tepla

AHS Additional heating source - prídavný vykurovací zdroj
IBH1 Prvý stupeň záložného elektrického ohrievača
IBH2 Druhý stupeň záložného elektrického ohrievača
TBH Záloha v zásobníku na TUV (elektrická špirála)
Pe Chladivo sa odparuje/ kondenzuje v režime chladenia / tepla

ON / OFF pomocou digitálneho vstupu alebo prepínača (pozri izbový termostat) Riadenie 
režimu KÚRENE / CHLAD. prostredníctvom digitálneho vstupu. (pozri izbový termostat)
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REŽIM CHLADENIA (NÍZKA TEPLOTA)

-10 ~ -14 15 ~ 21 22 ~ 29 30 ~ 46
1 18,0 11,0 8,0 5,0
2 17,0 12,0 9,0 6,0
3 18,0 13,0 10,0 7,0
4 19,0 14,0 11,0 8,0
5 20,0 15,0 12,0 9,0
6 21,0 16,0 13,0 10,0
7 22,0 17,0 14,0 11,0
8 23,0 18,0 15,0 12,0

REŽIM CHLADENIA (VYŠŠIA TEPLOTA)

-10 ~ -14 15 ~ 21 22 ~ 29 30 ~ 46
1 22,0 20,0 18,0 16,0
2 20,0 19,0 18,0 17,0
3 23,0 21,0 19,0 17,0
4 21,0 20,0 19,0 18,0
5 24,0 22,0 20,0 18,0
6 22,0 21,0 20,0 19,0
7 25,0 23,0 21,0 19,0
8 23,0 22,0 21,0 20,0

T4
ID T4ID

14

16

18

20

22

24

26

-10 0 10 20 30 40 50

8 7 6 5

4 3 2 1

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

-10 0 10 20 30 40 50

8 7 6 5

4 3 2 1

REŽIM VYKUROVANIA (NÍZKA TEPLOTA)

-20 -15 -10 0 7 15 20
1 38,0 37,2 36,5 35,0 33,9 32,7 32,0
2 35,0 34,4 33,7 32,5 31,6 30,6 30,0
3 33,0 32,6 32,2 31,5 31,0 30,4 30,0
4 35,0 34,1 33,2 31,5 30,3 28,9 28,0
5 33,0 32,4 31,7 30,5 29,6 28,6 28,0
6 31,0 30,4 29,7 28,5 27,6 26,6 26,0
7 29,0 28,6 28,2 27,5 27,0 26,4 26,0
8 29,0 28,4 27,7 26,5 25,6 24,6 24,0

REŽIM VYKUROVANIA (STREDNÁ TEPLOTA)

-20 -15 -10 0 7 15 20
1 55,0 54,4 53,7 52,5 51,6 50,6 50,0
2 55,0 53,6 52,3 49,9 48,2 46,2 45,0
3 55,0 52,6 50,8 47,2 44,7 41,8 40,0
4 50,0 49,4 48,7 47,5 46,6 45,6 45,0
5 50,0 48,6 47,3 44,9 43,2 41,2 40,0
6 45,0 44,4 43,7 42,5 41,6 40,6 40,0
7 45,0 43,6 42,3 39,9 38,2 36,2 35,0
8 40,0 39,4 38,7 37,5 36,6 35,6 35,0

T4
ID

T4
ID

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

1 2 3 4 5 6 7 8

30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

1 2 3 4 5 6 7 8

Nastavenie teploty pre chladenie

V tabuľkách sú uvedené hodnoty požadovaných hodnôt (T1S) a funkcie vonkajšej teploty vzduchu (T4) pre rôzne nastavené
teploty počasia.

RIADIACI SYSTÉM

REŽIM CHLADENIA (NÍZKA TEPLOTA)
REŽIM CHLADENIA (VYŠŠIA TEPLOTA)

T4 (vonkajšia teplota)
T4 (vonkajšia teplota)
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S
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REŽIM VYKUROVANIA (STREDNÁ TEPLOTA)

Nastavenie teploty pre vykurovanie

REŽIM VYKUROVANIA (NÍZKA TEPLOTA)

T4 (vonkajšia teplota)T4 (vonkajšia teplota)
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Keď je aktivované bezpečnostné zariadenie, na používateľskom rozhraní sa zobrazí chybový kód.
Zoznam všetkých chýb a nápravných opatrení nájdete v nasledujúcej tabuľke.
Obnovte bezpečnosť/prevádzky vypnutím a opätovným zapnutím jednotky.
V prípade, že tento postup pre obnovenie bezpečnosti/prevádzky nie je úspešný, obráťte sa na servisné stredisko.

Kód
chyby

Chyba alebo ochrana Príčina poruchy a nápravná činnosť

E0 Chyba snímača prietoku vody 
(chyba E8 zobrazená 3x)

1. Kabeláž k snímaču v skrate.
Vymeňte kabeláž alebo snímač
2. Prietok vody je príliš nízky.
3. Spínač prietoku vody zlyhal, spínač je otvorený alebo sa nepretržite zatvára, 
vymeňte snímač prietoku vody.

E1 Porucha fázovej sekvencie 
(len pre trojfázovú jednotku)

1. Skontrolujte, či sú káble napájacieho zdroja pripojené stabilne, aby nedošlo k 
strate fáz. 2. Skontrolujte postupnosť napájacích káblov, zmeňte akúkoľvek sekven-
ciu dvoch káblov z troch napájacích káblov.

E2 Chyba komunikácie medzi 
ovládačom a jednotkou

1. Ovládač nie je prepojený s jednotkou. Pripojte kábel.
2. Správne poradie komunikácie nie je správne.
Znovu pripojte kábel v správnom poradí.
3. Silné magnetické pole alebo vysokovýkonné stroje sú v okolí zariadenia.

E3

Chyba snímača teploty na 
výstupe výmenníka elektrick-
ého ohrievača vykurovacieho 
zariadenia (T1)

1. Konektor snímača T1 je odpojený. Znova ho pripojte.
2. Konektor snímača T1 je mokrý alebo tam je voda. Odstráňte vodu, aby bol 
konektor suchý. Pridajte nepriepustné lepidlo.
3. Zlyhanie snímača T1, nutná výmena snímača.

E4 Chyba snímača zásobníka
TUV (T5)

1. Konektor snímača T5 je odpojený. Znova ho pripojte.
2. Konektor snímača T5 je mokrý alebo tam je voda. Odstráňte vodu, aby bol 
konektor suchý. Pridajte nepriepustné lepidlo.
3. Porucha snímača T5, nutná výmena snímača.

E5
Chyba čidla kondenzátoru
chladiva na výstupe (T3)

1. Konektor snímača T3 je odpojený. Znova ho pripojte.
2. Konektor snímača T3 je mokrý alebo tam je voda. Odstráňte vodu, aby bol 
konektor suchý. Pridajte nepriepustné lepidlo.
3. Porucha snímača T3, nutná výmena snímača.

E6 Chyba čidla vonkajšej teploty 
(T4)

1. Konektor snímača T4 je odpojený. Znova ho pripojte.
2. Konektor snímača T4 je mokrý alebo tam je voda. Odstráňte vodu, aby bol 
konektor suchý. Pridajte nepriepustné lepidlo.
3. Porucha snímača T4, nutná výmena snímača.

E8 Chyba prietoku vody

Skontrolujte, či sú všetky ventily vodného okruhu úplne otvorené.
1. Skontrolujte, či je potrebné vyčistiť vodný filter.
2. Pozri “9.4 napúšťanie vody”
3. Uistite sa, že v systéme nie je vzduch (odvzdušňvací ventil.)
4. Skontrolujte, či na tlakomeri je dostatočný tlak vody. Tlak vody musí byť> 1 bar.
5. Skontrolujte, či je nastavená rýchlosť čerpadla na najvyššiu rýchlosť.
6. Uistite sa, že expanzná nádoba nie je poškodená.
7. Skontrolujte, či odpor v okruhu vody nie je pre čerpadlo príliš vysoký (pozri
10.6  “Nastavenie rýchlosti čerpadla”).
8. Ak sa táto chyba vyskytne pri prevádzke odmrazovania (pri vykurovaní miestnosti 
alebo ohreve vody v domácnosti), uistite sa, že je správne pripojený napájací zdroj 
vykurovacieho ohrievača a že poistky nie sú prasknuté.
9. Skontrolujte, či nie je poistka v PCB prasknutá.

E9
Chyba senzora sacieho
potrubia (Th)

1. Konektor snímača Th je odpojený. Znova ho pripojte.
2. Konektor snímača Th je mokrý alebo tam je voda. Odstráňte vodu, aby bol 
konektor suchý. Pridajte nepriepustné lepidlo.
3. Porucha snímača Th, nutná výmena snímača.
Th intervencia <15 ° C po dobu 15 min, automatický reset Th> 27 ° C

EA
Chyba čidla Tp
(Výstup z kompresora)

1. Konektor snímača Tp je odpojený. Znova ho pripojte.
2. Konektor snímača Tp je mokrý alebo tam je voda. Odstráňte vodu, aby bol 
konektor suchý. Pridajte nepriepustné lepidlo.
3. Porucha snímača Tp, nutná výmena snímača.
Th intervencia <15 ° C po dobu 15 min, automatický reset Tp> 27 ° C
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ED Chyba sondy Tw_in (vstup 
vody do výparníka)

1. Skontrolujte elektrické pripojenie (resetujte, ak je neprávne).
2. Sonda je chybná, vymeňte sondu.
3. Vymeňte riadiacu jednotku hydro modulu (Eprom).
Th intervencia <15 ° C po dobu 15 min, automatický reset Th> 27 ° C

EE
Chyba kontrolnej jednotky
Eprom

1. Vymeňte kontrolnú jednotku.

H0

Chyba v komunikácii medzi 
elektronikou PCB a riadiacou 
doskou pre hydrauliku Eprom.

1. Nesprávne pripojenie medzi vnútornou jednotkou a vonkajšou jednotkou pripojte 
kábel.
2. Nesprávne poradie komunikácie. Znovu pripojte kábel v správnom poradí.
3. Silné magnetické pole alebo vysokovýkonné stroje sú v okolí zariadenia. 

H1
Zlá komunikácia medzi PCB A 
a PCB B 

1. Zistite či je napájanie pripojené k PCB a riadenej doske. Skontrolujte, či je kon-
trolka PCB zapnutá alebo vypnutá. Ak je funkcia vypnutá, znovu zapojte kábel 
napájania. 2. Ak svieti kontrolka, skontrolujte zapojenie drôtu medzi hlavnou dosk-
ou plošných spojov a riadenou PCB, ak sa drôt uvoľní alebo zlomí, znovu pripojte 
kábel alebo vymeňte za nový kábel. 

H2

Chyba čidla na vstupe do 
doskového výmenníka - kva-
palná časť (T2) 
chladivasensor(T2) error.

1. Konektor snímača T2 je odpojený. Znova ho pripojte.
2. Konektor snímača T2 je mokrý alebo tam je voda. Odstráňte vodu, aby bol 
konektor suchý. Pridajte nepriepustné lepidlo.
3. Porucha snímača T2, nutná výmena snímača.

H3
Chyba čidla na výstupe z 
doskového výmenníka - plyn-
ná časť (T2B) 

1. Konektor snímača T2B je odpojený. Znova ho pripojte.
2. Konektor snímača T2B je mokrý alebo tam je voda. Odstráňte vodu, aby bol 
konektor suchý. Pridajte nepriepustné lepidlo.
3. Porucha snímača T2B, nutná výmena snímača.

H4 3x P6 zásah ochrany Rovnaké ako P6

H5 Chyba priestorového 
čidla Ta

1. Čidlo je v diaľkovom ovládači;
2. Vymeňte čidlo alebo celý ovládač.

H6 Chyba ventilátora

1. Silný vietor, ventilátor sa pohybuje opačným smerom. Zmeňte smer jednotky 
alebo urobte prístrešie, aby ste sa vyhli vetru k ventilátoru.
2. Ventilátor je poškodený, vymeňte motor ventilátora.

H7
Obvod hlavného napájacieho 
napätia mimo limitov

1. Zistite či je zdroj napájania v dostupnom rozsahu.
2. Vypnite zdroj a nechajte zariadenie vypnuté dlhšie ako 3 minúty, potom zapnite.
3. Porucha okruhu hlavnej riadiacej dosky. Vymeňte hlavnú elektr. dosku.

H8 Chyba čidla tlaku Pe
1. Konektor snímača tlaku je uvoľnený.
2. Zlyhanie snímača tlaku, inštalujte nový snímač.

H9 Chyba čidla na výstupe
do UK (T1B)

1. Konektor snímača T1B je odpojený. Znova ho pripojte.
2. Konektor snímača T1B je mokrý alebo tam je voda. Odstráňte vodu, aby bol 
konektor suchý. Pridajte nepriepustné lepidlo.
3. Porucha snímača T1B, nutná výmena snímača.

HA
Chyba čidla na výstupe z 
doskového výmenníka
(Twout)

1. Konektor snímača Twout je odpojený. Znova ho pripojte.
2. Konektor snímača Twout je mokrý alebo tam je voda. Odstráňte vodu, aby bol 
konektor suchý. Pridajte nepriepustné lepidlo.
3. Porucha snímača Twout, nutná výmena snímača.

HE

Teplota chladiva z 
kondenzátoru je príliž vysoká 
za posledných 10 minút 
vykurovania.

Vonkajšia teplota vonkajšieho vzduchu je príliš vysoká (vyššia ako 30 ° C, jednotka 
stále prevádzkuje režim tepla.) Skončite režim vykurovania, keď je teplota vonka-
jšieho vzduchu vyššia ako 30 ° C

HF PCB B EEprom chyba

1. EEprom chyba parametru, prepíšte dáta EEprom.
2. EEprom poškodená časť čiou, vymeňte čip EEprom.
3. Hlavná PCB elektronika je poškodená, vymeňte elektroniku.

HH
Chyba H6 sa zobrazila 
10x za dve hodiny.

Pozri H6.
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P0 
 /
HP

Ochrana proti nedostatku 
tlaku P0: automatický reset,
Pe <1,4 bar
Pe> 3 bar
HP: trojnásobná intervencia 
P0 za 60 minút (manuálny 
reset)

1. V systéme je nedostatok objemu chladiva. Chladiaci prostriedok naplňte správnym 
objemom.
2. V režime vykurovania alebo teplej vody je tepelný výmenník znečistený alebo je niečo 
na povrchu. Vyčistite výmenník tepla alebo odstráňte prekážku.
3. Prietok vody je nízky v režime chladenia.
4. Zablokovaný expanzný ventil. Ťuknutím klepnite na teleso ventilu a niekoľkokrát 
zapojte / zatvorte konektor, aby ste sa uistili, že ventil pracuje správne. 

P1

Ochrana proti vysokému 
tlaku (automatický reset
Pc> 44 barov,
Pc <34 barov)

Režim vykurovania/Režim TUV:
1. prietok vody je nízky; teplota vody je vysoká, vzduch vo vodnom systéme. Uvoľnite vzduch.
2. Tlak vody je nižší ako 0,1 MPa, uistite sa, aby sa tlak pohyboval v rozsahu 0,15 ~ 0.2Mpa.
3. Nadmerný objem chladiva. Chladivo naplňte na správny objem.
4. Zablokovaný expanzný ventil. Ťuknutím klepnite na teleso ventilu a niekoľkokrát 
zapojte / zatvorte konektor, aby ste sa uistili, že ventil pracuje správne. 
Režim TUV:
Výmenník tepla v zásobníku je menší ako požadovaný 1,7 m2 (jednotka 10-16 kW) alebo 1,4 m2 
(jednotka s výkonom 5 až 7 kW)
Režim chladenia:
1.Kryt tepelného výmenníka nie je odstránený. Odstráňte ho.
2. Výmenník tepla je špinavý alebo je niečo na povrchu. Vyčistite výmenník tepla alebo 
odstráňte prekážku.

P3 Nadprúdová ochrana kom-
presora

1. Rovnaké ako P1. 
2. Istenie je prílož nízke, uistite sa, že máte dostatočné istenie:

I> 20A for mod. 5-7-9 kW (single phase)
I> 31A for mod. 10-12-14-16 kW (single phase)
I> 15A for mod. 12T-14T-16T kW (three phase)

P4

Ochrana proti vysokej 
teplote z výmenníka.
Tp> 115 ° C,
Tp <90 ° C)

1.Rovnaké ako P1.
2. V systéme je nedostatok chladiva. Naplňte správne množtvo chladiva.
3.Twout senzor je odpojený/uvoľnený. Zapojte ho.
4. T1 senzor je odpojený/uvoľnený. Zapojte ho.
5. T5 senzor je odpojený/uvoľnený. Zapojte ho.

P5

Vysoký teplotný rozdiel medzi 
prívodom vody a vývodom 
vody doskového výmenníka 
tepla
ΔT> 30 ° C

Skontrolujte, či sú všetky ventily vodného okruhu úplne otvorené.
1. Skontrolujte, či je potrebné vyčistiť vodný filter.
2. Pozri “9.4 napúšťanie vody”
3. Uistite sa, že v systéme nie je vzduch (odvzdušňvací ventil.)
4. Skontrolujte, či na tlakomeri je dostatočný tlak vody. Tlak vody musí byť> 1 bar.
5. Skontrolujte, či je nastavená rýchlosť čerpadla na najvyššiu rýchlosť.
6. Uistite sa, že expanzná nádoba nie je poškodená.
7. Skontrolujte, či odpor v okruhu vody nie je pre čerpadlo príliš vysoký (pozri
10.6  “Nastavenie rýchlosti čerpadla”).

P6 Ochrana modulu kompresora

1. Napájacie napätie zariadenia je nízke, zvyšte napájacie napätie na požadovaný 
rozsah.
2. Priestor medzi jednotkami je príliš úzky na výmenu tepla. Zvýšte priestor medzi 
jednotkami.
3. Výmenník tepla je znečistený alebo je niečo na povrchu. Vyčistite výmenník tepla 
alebo odstráňte prekážku
4. Ventilátor nefunguje. Motor ventilátora alebo ventilátor je rozbitý, vymeňte nový 
ventilátor alebo motor ventilátora.
5. Nadmerný objem chladiva. Chladiace médium naplňte na optimálny objem.
6. Prietok vody je nízky, v systéme je vzduch alebo hlava čerpadla nestačí. Uvoľnite 
vzduch alebo znovu vymeňte čerpadlo.
7. Snímač teploty výstupu vody je uvoľnený alebo zlomený, znovu ho pripojte alebo 
vymeňte za nový.
8. Výmenník tepla v zásobníku je menší ako požadovaný 1,7m2 (jednotka 10-16kW) 
alebo 1,4m2 (jednotka 5-7kW).
9. Modulové káble alebo skrutky sa uvoľnia. Znovu pripojte vodiče a skrutky.
10. Riadenie modulu je chybné, vymeňte elektroniku za novú.
11. Ak je potvrdené, že riadiaci systém nemá problém, potom je chybný kompresor, 
vymeňte kompresor.
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Kód
chyby

Chyba alebo
ochrana

Príčina poruchy a nápravná činnosť

L0    Chyba modulu invertera

Kontatujte servis

L2
Kontatujte servis

L4    Chyba MEC Kontatujte servis

L5
Kontatujte servis

L7    Chyba fázy napájania Kontatujte servis

L8
Kontatujte servis

L9

Kontatujte servis

Pb
Protimrazová 
ochrana

Jednotka sa automaticky vráti do normálnej prevádzky

Pd

1. Kryt tepelného výmenníka nie je odstránený. Odstráňte ho.
2. Výmenník tepla je špinavý alebo sú nečistoty na povrchu. Vyčistite výmenník tepla alebo  
odstráňte prekážku.
3. Nie je dostatok miesta okolo jednotky na výmenu tepla.
4. Motor ventilátora je zlomený, vymeňte ho za nový.

PP

Teplota spiatočky vody 
je vyššia ako výstup 
vody v režime 
vykurovania

1. Senzor teploty spiatočky/výstupu je odpojené. Znova ho pripojte (odpojte/zapojte).
2. Senzor vstupu / výstupu vody (Tw_in / Tw_out) je zlomený, inšt. nový snímač.
3. Štvorcestný ventil je zablokovaný. Znova zapnite zariadenie a nechajte ventil zmeniť 
smer. Štvorcestný ventil je poškodený, vymeňte ho za nový ventil.

KÓD CHYBY A ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

L1 Zásah ochrany proti nízkemu 
napätiu modulu invertera

Zásah ochrany proti vysokému
napätiu modulu invertera

Zásah ochrany rýchlosti
0 kompresora

Zmena frekvencie kompres
ora je väčšia ako 15 Hz
medzi týmto momentom 
a posledným momentom

Rozdiel medzi cieľovou 
frekvenciou a frekvenciou 
prevádzky kompresora je 
väčší ako 15 Hz.

Vysokoteplotná ochrana 
výstupnej teploty chladia-
ceho média kondenzátora.
 T3> 62 ° C, T3 <52 ° C

Kontatujte servis
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ELEKTRICKÝ ŠOK

• Nedotýkajte sa potrubia okruhu chladiacej kvapaliny a 
vnútorných častí (čerpadlo, poistný ventil atď.) Počas a 
bezprostredne po vypnutí jednotky, pretože môžu byť veľmi 
horúce alebo veľmi studené, čo spôsobuje popálenie v
každom prípade. Aby ste predišli poraneniu, nechajte 
dostatočne dlhý čas na to, aby teplota potrubia klesla na 
normálne hodnoty a noste ochranné rukavice.

• Pred vykonávaním akýchkoľvek údržbárskych a opraváren-
ských prác vždy odpojte napájanie zariadenia od elektrickej
siete (čerpadlá, ventily, elektrické zosilňovače, elektrické 
odpory atď.).

• Niektoré elektrické komponenty môžu byť veľmi horúce.
• Z dôvodu rizika vysokého zvyškového napätia po 

odpojení napájacieho zdroja od vonkajšej jednotky 
počkajte aspoň 10 minút pred dotykom “živých” častí 
vedenia.

• Kompresorový ohrievač oleja môže fungovať aj vtedy, keď 
je kompresor zastavený.

• Dbajte na to, aby ste sa nedotkli elektrických káblov.

• Neumývajte prístroj. Môže to spôsobiť zásah elektrickým   
prúdom alebo požiar.

• Nikdy nenechávajte jednotku bez dozoru počas inštalácie 
alebo údržby, keď bol servisný panel odstránený.

• Nie je povolené manipulovať so žiadnym komponentom ani 
upravovať žiadne hodnoty intervenčných hodnôt ochranných 
zariadení inštalovaných v jednotke.

• Neťahajte, neodpájajte a neodstraňujte elektrické káble 
prichádzajúce zo zariadenia, aj keď sú odpojené od elek-
trickej siete.

• Je zakázané ponechávať v blízkosti jednotky nádoby s 
horľavými látkami.

• Nedotýkajte sa prístroja bosými nohami alebo vlhkými 
časťami tela.

Popísané kontroly musí vykonať najmenej raz za rok kvalifiko-
vaný personál.

Elektrická skrinka

• Vykonajte dôkladnú vizuálnu kontrolu komponentov 
elektrického panelu, aby ste zistili poškodené, nesprávne 
pripojené komponenty alebo káble (skontrolujte tesnosť 
skrutkových svoriek).

Zvyškové riziká
Zariadenie bolo navrhnuté s cieľom znížiť na minimum riziká pre 
osoby a životné prostredie, v ktorom je inštalované. Preto, aby 
sa eliminovali zvyškové riziká, odporúča sa čo najzodpovedne-
jšie pracovať so zariadením, aby sa predišlo nehodám, ktoré by 
mohli spôsobiť zranenie osôb a / alebo poškodenie majetku.

a. Prístup k jednotke
Iba kvalifikované osoby, ktoré sú oboznámené s týmto typom 
zariadeni a ktoré sú vybavené potrebnými bezpečnostnými 
ochranami (obuv, rukavice atď.), Môžu mať prístup k zariadeniu. 
Navyše, na to, aby tieto osoby mohli prevádzkovať, musia byť 
autorizované vlastníkom stroja a musia byť uznané skutočným 
výrobcom.
b. Prvky rizika
Stroj bol navrhnutý a vyrobený tak, aby nevytváral žiadne 
rizikové podmienky. Zostávajúce riziká však nie je možné 
eliminovať počas projektovej fázy, a preto sú uvedené v 
nasledujúcej tabuľke spolu s pokynmi, ako ich neutralizovať.

Dotknutá časť Nebezpečenstvo Spôsob Opatrenia

Chladiace a 
hydraulické potrubia

Popálenia Kontakt s rúrkami
Vyhnite sa kontaktu tým, že nosíte 

ochranné rukavice

Chladiace rúry, doskový
výmenník tepla

  Výbuch    Nadmerný tlak
  

Vypnite stroj, skontrolujte vysokotlakový vypínač 
a poistný ventil, ventilátory a kondenzátor

 Chladiace rúry Popálenia      Únik chladiaceho média      Neťahajte rúrky

Elektrické káble, kovové časti
Elektrický zásah, vážne 

popáleniny
Vadná izolácia káblov, 

živé kovové časti
Primeraná elektrická ochrana 
(správne uzemnite jednotku)

BEZPEČNOSŤ A ÚDRŽBA

Aby sa zaistila optimálna prevádzkyschopnosť jednotky, musí sa vykonávať niekoľko kontrol a inšpekcií na jednotke a 
káblovom vedení v pravidelných intervaloch.

Zostatkové riziká vnútornej jednotky
Zostatkové riziká 
vnútornej jednotky

Zvyškové riziká vonkajšej jednotky

UPOZORNENIE
Pred vykonaním akejkoľvek inštalácie alebo údržby odpojte napájací zdroj.

Všeobecné pripomienky

Dotknutá časť Nebezpečenstvo Spôsob Opatrenia

Kompresor a rozvodné potrubie Popálenia
Contact with the pipes and/or com-

pressor
Vyhnite sa kontaktu tým, 

že nosíte ochranné 
rukavice

Kompresor a med. výmenník Výbuch Nadmerný tlak

Vypnite stroj, skontrolujte 
prepínač vysokého tlaku a 

poistný ventil,
ventilátor a kondenzátor

Chladiace rúry Popálenia Únik chladiaceho média        Neťahajte rúrky

     Elektrické káble, kovové časti Elektrický zásah, vážne 
popáleniny

Vadná izolácia káblov, živé kovové 
časti

Primeraná elektrická ochrana 
(správne uzemnite jednotku)

Rúrky výmenníka tepla Porezanie Kontakt Noste ochranné rukavice

Ventilátory Porezanie Kontant s pokožkou
Nevtláčajte ruky ani predmety 

cez mriežku ventilátora
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Všeobecné pravidlá pre údržbu

Elektrická skrinka
              Najmenej raz ročne, kvalifikovaný personál vykonáva dôkladnú vizuálnu kontrolu komponentov elektrického panelu, aby 

skontroloval prípadné poškodené komponenty alebo káble (skontrolujte tesnosť skrutkových svoriek).

Údržba je mimoriadne dôležitá pre fungovanie systému a pre pravidelné fungovanie jednotky v priebehu prevádzky za určitý čas.
V súlade s európskym nariadením EC 303/2008 je potrebné poznamenať, že firmy a inžinieri v oblasti údržby, opráv, skúšok tesnosti a recyklácie 
chladiacich plynov by mali byť CERTIFIKOVANÉ v súlade s miestnymi predpismi.
Údržba musí byť vykonaná v súlade s bezpečnostnými pravidlami a návodmi uvedenými v návode dodanom k zariadeniu.
Bežná údržba pomáha udržiavať efektívnosť jednotky, predlžuje životnosť a zhromažďuje informácie a údaje na pochopenie účinnosti jednotky a 
zabraňuje zlyhaniu.
Pre mimoriadnu údržbu alebo v prípade, že potrebujete servis, kontaktujte len špecializované servisné stredisko schválené výrobcom a používajte 
originálne náhradné diely.
V súlade s európskym nariadením EC 1516/2007 je potrebné pripraviť “záznam o zariadení”- servsný protokol.
V každom prípade poskytnite databázu (nie je súčasťou dodávky), ktorá vám umožní sledovať zásahy vykonané na jednotke; týmto spôsobom bude 
jednoduchšie správne naprogramovať rôzne zásahy a uľahčí možné riešenie problémov.
Vytvorte “databook”: dátum, typ vykonanej intervencie, popis zásahu, merania, hlásené anomálie, alarmy zaznamenané v histórii alarmov atď ...

Bežná údržba

Kontroly uvedené nižšie, zahŕňajú niekoľko jednoduchých inšpekcií týkajúcich sa určitých častí jednotky.
Zabezpečte kontroly a zásahy častejšie v prípade ťažkých (nepretržitých alebo prerušovaných prevádzkových obmedzení atď.) 

• Vizuálna kontrola štruktúry jednotky
Pri kontrole stavu častí, ktoré tvoria štruktúru jednotky, venujte 
zvláštnu pozornosť častiam, ktoré sú odolné voči hrdzi.
Ak sa zaznamenajú stopy hrdze, musia byť ošetrené farbou inhibíto-
ra hrdze, aby sa odstránil alebo znížil problém.
Skontrolujte, či sú vonkajšie panely jednotky dobre upevnené. 
Nesprávne upevnenie spôsobuje hluk a abnormálne vibrácie.
• Kontrola hydraulického okruhu
Skontrolujte vizuálne, aby ste sa uistili, že v hydraulickom okruhu nie sú 
žiadne netesnosti. Skontrolujte, či sú filtre vody čisté.
• Kontrola elektrického systému
Uistite sa, že napájacie káble dodávajúce zariadenie nie sú roztrhané, 
popraskané alebo poškodené spôsobom, ktorý by mohol zhoršiť jeho 
izoláciu.
• Kontrola systému kondenzácie a ventilátorov

UPOZORNENIE: Výmenník má rebrá z hliníka alebo iného tenkého 
materiálu, takže aj náhodný kontakt môže spôsobiť porušenie.

Medeno/hlinokový výmenník
Vzhľadom na funkčnosť tohto komponentu je veľmi dôležité, aby povrch 
výmenníka bol čo najviac voľný od upchávania spôsobeného pred-
metmi, ktoré by mohli znížiť prietok vzduchu ventilátora a tým výkon 
samotnej jednotky.
Môžu sa vyžadovať nasledujúce činnosti:
- Odstráňte všetky nečistoty (ako sú papierové zvyšky, listy atď.), Ktoré 
by mohli spôsobiť upchatie povrchu buď ručne alebo pomocou kefy 
(dodržiavajte vyššie uvedené bezpečnostné predpisy).
- Ak sa na rebrách ukladajú nečistoty a je ťažké ich ručne odstrániť, 
použite prúd stlačeného vzduchu alebo tlakovú vodu na hliníkovom 
povrchu cievok, pričom pamätajte, že prietok smeruje vertikálne a oproti 
štandardnému smeru toku zabráňte poškodeniu rebier.

Axiálne (súosé) ventilátory
Vizuálne skontrolujte tieto časti, aby ste sa uistili, že ventilátory sú 
dobre pripevnené k mriežke ložísk a že je upevnený na konštrukcii jed-
notky. Skontrolujte ložiská ventilátora, zatvorte svorkovnicu a káblové 
priechodky. Poškodené a nesprávne upevnené ložiská sú zdrojom 
abnormálneho hluku a vibrácií.

• Kontrola vodného výmenníka tepla
Výmenníky musia zabezpečiť maximálny možný prenos tepla, aby boli 
čisté a bez nečistôt, ktoré by mohli znížiť účinnosť. Uistite sa, že teplotný 
rozdiel medzi teplotou výstupu vody a strany chladiva sa časom nezvyšuje, 
ak rozdiel presiahne 8-10 ° C, je potrebné pokračovať v čistení vodnej 
strany výmenníka, pričom treba pamätať na to, že: musí byť v opačnom 
smere ako normálne, rýchlosť kvapaliny nepresahuje 1,5 násobok nom-
inálnej rýchlosti a používa sa len voda alebo mierne upravená tekutina, 
ale iba voda na konečné vymývanie.

• Kontrola vodného filtra
Uistite sa, či ste filter vyčistili a odstránili všetky nečistoty, ktoré zabraňujú 
správnemu prúdeniu vody, čo prispieva k zvýšeniu poklesu tlaku, a teda 
k spotrebe energie čerpadiel. Pozri tiež časť “Hydraulické pripojenia”.

• Kontrola vodných čerpadiel
Check water leakages, the state of the bearings, the closing of the ter-
minal box and integrity of the cable. Bearings damaged and bad fixing 
are the source of abnormal noise and vibrations,

BEZPEČNOSŤ A ÚDRŽBA

ÚDRŽBA INTERVAL KONTROLY

Vizuálna kontrola jednotky Každých 6 mesiacov
Kontrola hydraulického okruhu Každých 6 mesiacov

Kontrola elektrického systému Každých 6 mesiacov

Kontrola systému kondenzácie a ventilátorov Každých 6 mesiacov

Kontrola vodného výmenníka tepla Každých 6 mesiacov

Kontrola vodného filtra Každých 6 mesiacov

Kontrola vodných čerpadiel (ak sú k dispozícii) Každých 6 mesiacov

☞
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BEZPEČNOSŤ A ÚDRŽBA

UPOZORNENIE 
V dôsledku mimoriadnej údržby chladiaceho okruhu s výmenou komponentov pred reštartovaním zariadenia vykonajte nasledujúce 
kroky:
- Dbajte na to, aby sa obnovila náplň chladiva uvedená na typovom štítku zariadenia.
- Otvorte všetky guľové ventily v chladiacom okruhu.
- Správne pripojte napájací zdroj a uzemnenie.
- Skontrolujte hydraulické spojenia.
- Skontrolujte, či vodné čerpadlo funguje správne.
- Skontrolujte filtre .
- Skontrolujte, či nie sú cievky s rebrami (vonkajší výmenník) znečistené alebo upchaté.
- Skontrolujte správne otáčanie ventilátorov.
- Skontrolujte funkčnosť bezpečnostných zariadení s osobitným dôrazom na diferenciálny tlakový spínač vody a / alebo vodný 
spínač.

Odpojenie a likvidácia

Systém obsahuje mazací olej a chladiaci plyn, pri ktorých sa počas likvidácie jednotiek tieto tekutiny získavajú a likvidujú v súlade s 
platnými predpismi v krajine, kde sú nainštalované.

Počas odpojenia sa vyvarujte  úniku chladiaceho plynu a vody zo systému, ak sú ošetrené prísadami alebo nemrznúcimi látkami.
Vnútorné a vonkajšie jednotky sa nesmú opustiť pri ich likvidácii, ale môžu byť umiestnené vonku s plynovými, vodnými a elektrickými 
obvodmi neporušenými a zatvorenými.

Na demontáž a likvidáciu odovzdajte jednotky špecializovaným a autorizovaným strediskám, ktoré budú v súlade s platnými 
národnými predpismi.
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