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1 Główny ekran

1
2

3
4
5
6

Temperatura zewnętrzna
Temperatura pokojowa – naciśnięcie pokazanej temperatury pokojowej:
• • ustawienie temperatury pokojowej (jeśli wpływ temperatury pokojowej na krzywą
grzewczą jest włączony)
• • ustawienie ruchu równoległego strefy krzywej grzewczej 1 i 2 (jeśli wpływ
temperatury pokojowej na krzywą grzewczą jest wyłączony)
Ciepła woda użytkowa – naciśnij ikonę cwu wskaże temperature cwu:
• ustawienie temperatury ciepłej wody użytkowej
Strefa 1– temperature wody co – naciśnij ikonę aby zobaczyć temperaturę wody co:
• korekta krzywej grzewczej przy bieżącej temperaturze zewnętrznej (możliwość
przesunięcia referencyjnej krzywej grzania do temp. zewnętrznej o - 5 punktów)
Strefa 2 – temperatura wody co – naciśnij ikonę aby zobaczyć temperaturę wody
• korekta krzywej grzewczej przy bieżącej temperaturze zewnętrznej (możliwość
przesunięcia referencyjnej krzywej grzania do temp. zewnętrznej o - 5 punktów)
Przycisk wyboru trybu - tryb automatyczny / tryb ręczny
Tryb automatyczny - automatyczne przełączanie - tryb ogrzewania,
chłodzenia, ciepłej wody i neutralny
Ustawienie manualne ogrzewania– tylko wtedy gdy ogrzewanie jest aktywne
Ustawienie manualne cwu – tylko wtedy gdy cwu jest aktywne
Ustawienie manualne chłodu– tylko wtedy gdy chłodzenie jest aktywne

7
8

Szybkie podgrzewnie – szybkie podgrzanie ciepłej wody użytkowej (potem
wraca ust. do trybu Auto)
Menu przyciski przejście do menu
ON/OFF przycisk – Niebieski Kolor = P.C is Pracuje;Szary Kolor = P.C Nie pracuje
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1.1
1.2 Dodatkowe symbole na ekranie
Symbole wymienione poniżej pojawiają się, gdy dana funkcja specjalna jest aktywowana
NFunkcja trybu nocnego jest aktywna
Odszranianie jednostki zewnętrznej - normalne działanie
Zegar podgrzewania wody sanitarnej jest aktywny
Zegar ogrzewania i chłodzenia jest aktywny
Funkcja Legionella jest aktywna
Funkcja wygrzewu podłogi jest aktywna
Elektryczna blokada narzędzi jest aktywna
Funkcja ogrzewania ECO jest aktywna
Drobny błąd; uważane za ostrzeżenie. Pompa ciepła działa normalnie, ale należy
natychmiast poinformować o tym autoryzowanego pracownika serwisu!
Poważny błąd; Aby zapewnić bezpieczeństwo systemu i pompy ciepła, pompa jest
wyłączona. Jeśli funkcja „Tryb awaryjny” jest włączona, pompa ciepła będzie kontynuować
pracę, ale tylko z zapasowymi źródłami ciepła! Poinformuj niezwłocznie autoryzowanego
pracownika serwisu!

2 USTAWIENIA GŁÓWNE NA EKRANIE
2.1 Ustawienie temperatury w pomieszczeniu
•

Regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą czujnika temperatury
w pomieszczeniu (TR)

Uwaga: Regulacja temperatury w pomieszczeniu może być użyta tylko wtedy, gdy
czujnik temperatury w pomieszczeniu jest umieszczony w obszarze od i włączona jest
funkcja „Wpływ temperatury pokojowej na krzywą grzewczą”, jeżeli wyłączona, pompa
ciepła będzie działać tylko zgodnie z ustawioną krzywą grzewczą. Temperatura
pokojowa ma wpływ na obie strefy temperatury!
Postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej, aby zwiększyć ustawienie temperatury w
pomieszczeniu:

Naciśnij symbol ˝+˝, aby zwiększyć żądaną
temperaturę pokojową. Aby potwierdzić,
naciśnij ˝ OK ˝
4Uwaga: Aby obniżyć żądaną temperaturę
pokojową, naciśnij ˝ - ˝.
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•

Regulacja temperatury w pomieszczeniu bez czujnika temperatury w
pomieszczeniu (TR) (TR)
Co to jest równoległy ruch krzywej grzewczej?
Przy uruchomieniu krzywa grzewcza jest dostosowywana do systemu grzewczego
(ogrzewanie podłogowe, grzejniki, klimakonwektory) i wymaganej temperatury w
pomieszczeniu.
Ustawienie można zmienić na ekranie głównym, ale tylko całkowity ruch krzywej
grzewczej, a nie każdy punkt odniesienia osobno. Krzywą grzania można podnieść lub
obniżyć o 3 ° C (od -3 do +3).
Podniesienie krzywej grzewczej o 2-3 ° C oznaczałoby wzrost temperatury pokojowej o
ok. 1 ° C.

Flow temperature of the hating system (°C)

Poniższy wykres pokazuje równoległy ruch krzywej grzewczej - obniżenie krzywej
grzewczej o 2 ° C

Krzywa – normalne
ustawienie (Krzywa
ustawiona nrównolegle
0)

Krzywa grzewcza
przesunięta o -2°C
(Krzywal przesunięta
o - 2)
Ambient temperature (°C)

Setting the paralel moveof the heating curve – ZONE 1

Press the ˝+˝ symbol to increase the paralel
move of the heating curve. To confirm press ˝
5OK ˝
Note: To lower the paralel move of the heating
curve press ˝ - ˝.
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6

rm_v1

Ustawienie równoległego ruchu krzywej grzewczej - STREFA 2
Równoległy ruch krzywej grzewczej 2 jest widoczny tylko przy zastosowaniu dwóch obiegów
grzewczych - stref.Najpierw pojawia się okno dla równoległego ruchu pierwszego obiegu
grzewczego. Aby przejść do ustawienia ruchu równoległego dla drugiego obiegu
grzewczego, naciśnij
. Pojawia się druga strona z ustawieniem dla drugiego obiegu
grzewczego.
Za pomocą przycisków ˝ + ˝ lub ˝– ˝ można zmienić krzywą grzewczą na żądaną wartość.
Potwierdź ustawienie za pomocą przycisku ˝OK˝.

Naciśnij sym. ˝+˝ aby zwiększyć równoległe
przesunięcie krzywej. Potwierdź ˝ OK ˝
Uwaga: Aby obniżyć krzywą grzewczą
naciśnij˝ - ˝.
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•

Ustawienie punktu krzywej grzewczej

To ustawienie umożliwia dokładne ustawienie krzywej grzewczej dla wszystkich warunków
zewnętrznych, umożliwiając przełamanie krzywej grzewczej w określonych punktach.
Krzywa grzewcza przyjmuje temperaturę zewnętrzną na pięciu wstępnie ustawionych
wartościach w celu odniesienia do obliczenia wymaganej temperatury wody grzewczej.
Punkty te można regulować w czasie rzeczywistym.
Przykład: zmiana ustawienia przy temperaturze zewnętrznej -2 ° C spowoduje zmianę
krzywej, jak pokazano poniżej:

Strefa 1 (np.1 piętro):

Naciśnij˝+˝ symbol, aby zwiększyć żądaną temperaturę
wody. Zwiększenie temp. o 2-3 ° C przyniesie ok. 1 ° C
podniesienie temp. pokojowej (inna dla różnych systemów
grzewczych). Aby potwierdzić, naciśnij ˝ OK ˝
Uwaga: Aby obniżyć żądane ustawienie temp. wody, naciśnij
˝ - ˝.
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Strefa (np: drugię piętro):

Uwaga: Jeśli

ten symbol jest w kolorze szarym

, oznacza to, że strefa 2 nie jest akty.

2.2 Ustawienie temperatury ciepłej wody użytkowej
Naciśnięcie wyświetlanej temperatury ciepłej wody użytkowej powoduje wyświetlenie
dodatkowego okna.Następnie można zwiększyć pożądanej temperaturę ciepłej wody
użytkowej.

Naciśnij symbol ˝+˝, aby zwiększyć żądaną
temperaturę ciepłej wody użytkowej. Aby
potwierdzić, naciśnij ˝ OK ˝Uwaga: Aby
obniżyć żądaną temperaturę ciepłej wody
użytkowej, naciśnij ˝ - ˝.

UWAGA! Ustawienia ciepłej wody zależą od preferencji użytkownika.
Zalecane ustawienie dla ciepłej wody użytkowej wynosi od 47 ° C do 50 ° C.
Tradycyjne systemy (kotły) wykorzystują mniejsze zasobniki ciepłej wody użytkowej, dlatego
temperatura musi być znacznie wyższa niż w systemie pompy ciepła, co powoduje wyższe
koszty przygotowania ciepłej wody! Zasadniczo planuje się, że system pompy ciepła będzie
magazynował 50 litrów wody na osobę. Oznacza to, że czteroosobowa rodzina potrzebuje co
najmniej 200 litrów ciepłej wody dziennie.
9
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3 MENU

Menu strona 1:
Większość ustawień jest dla
użytkownika końcowego.

Menu strona 1:
Większość ustawień jest dla
instalatora.

Ustawienia instalatora są chronione hasłem. Klient końcowy może zobaczyć wszystkie
ustawienia, ale może jedynie zmienić ustawienia niezwiązane z ustawieniami uruchamiania
(instalatora).

10
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3.1 Dostęp dla ustawień dla instalatora
I Zabronione jest przekazywanie hasła instalatora użytkownikowi końcowemu!
Istnieją dwa poziomy:
1. Poziom użytkownika końcowego - hasło nie jest wymagane
2. Poziom instalatora - hasło - 87654321

87654321

Uwaga: Urządzenie powraca automatycznie do poziomu użytkownika końcowego po 5
minutach.

11

rm_v1

4 MENU USTAWIENIA
4.1 STREFA 1

•

Ogrzewanie / chłodzenie ustawia się na podstawie ∆T wody
Ustawienie temperatury umożliwiające przegrzanie systemu grzewczego dla ustawionej
wartości.
Zalecane ustawienie to 2 ° C! Umożliwia to wydajne działanie technologii falownika i
zapewnia najwyższe oszczędności.
Należy pamiętać, że zezwalamy pompie ciepła na przegrzanie układu, aby utrzymać
niską prędkość roboczą i uniknąć częstego zatrzymywania i uruchamiania sprężarki.
12
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•

Ogrzewanie / chłodzenie uruchamia się ponownie na podstawie ∆T
Sprężarka uruchamia się ponownie na podstawie ustawionych wartości obiegów
ogrzewania / chłodzenia.
Zalecana wartość to 2 ° C. Umożliwia to wydajne działanie technologii falownika i
zapewnia najbardziej ekonomiczną pracę.

•

∆T Redukcja prędkości sprężarki
To ustawienie informuje system, kiedy sprężarka zacznie obniżać prędkość roboczą.
Zalecana wartość to 2 ° C. Umożliwia to wydajne działanie technologii falownika i
zapewnia najbardziej ekonomiczna pracę.
Na przykład:
Jeśli ustawiona / obliczona temperatura wynosi 30 ° C, a REDUKCJA PRĘDKOŚCI
SPRĘŻARKI ∆T ustawiona jest na 2 ° C, sprężarka będzie pracować z maksymalną
prędkością roboczą (patrz rozdział „Maksymalna prędkość robocza sprężarki”), aż
osiągnie 28 ° C . Przy 28,1 ° C i nawyższa prędkość sprężarki zacznie redukować
prędkość na niższą.

•

Ustawienie temperature dla chłodzenia
Ustawia się żądaną temperaturę chłodu pierwszego obiegu chłodu (drugi obieg ustawia
się w menu „Obieg grzewczy / chłodzący 2”).

•

Krzywa grzewcza
Włączone - pompa ciepła wytwarza ciepłą wodę dla systemu grzewczego zgodnie z
ustawieniem krzywej grzewczej.
Wyłączone - pompa ciepła wytwarza ciepłą wodę dla systemu grzewczego zgodnie ze
stałym ustawieniem temperatury (ustawiona temperatura dla ogrzewania - bez krzywej
grzewczej).

}

•

Zewnętrzna temp. 1

•

Ambient temp. 2

•

Ambient temp. 3

•

Ambient temp. 4

•

Ambient temp. 5

•

Temp. wody. A / Zewnętrzna temp. 1

•

Water temp. B / Ambient temp. 2

•

Water temp. C / Ambient temp. 3

•

Water temp. D / Ambient temp. 4

•

Water temp. E / Ambient temp. 5

Krzywa grzewcza - temperatury
zewnętrzne

}
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Krzywa grzewcza - temperatury
wody
STREFA 1
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Tsh – Temp ogrzewania pomieszczenia.;

Ta1

Tsh1

Ta2

Tsh2

Ta3

Tsh3

Ta4

Tsh4

Ta5

Tsh5

T(Ta) – Zewnętrzna temp.

UWAGA:
Zalecane jest resetowanie tylko temperatur wody do ogrzewania (rysunek powyżej po
prawej). Resetuj temperatury otoczenia dla krzywej grzewczej zestawienia na dwa obiegi
grzewcze.
Ustawienie krzywej grzewczej dla pierwszego obiegu grzewczego
Krzywą grzania ustawia się na stronie 3 menu „Obieg ogrzewania / chłodzenia 1”!
STRONA 3

STRONA 4

EXAMPLE

Przykład:
Klient chce, aby temperatura w pomieszczeniu wynosiła 21 ° C, ale pompa ciepła ogrzewa
pomieszczenia do 22 ° C. W takim przypadku krzywa grzewcza musi zostać obniżona. Na stronie 3
wszystkie temperatury należy obniżyć o 2-3 ° C, co oznacza, że temperatura w pomieszczeniu
będzie niższa o 1 ° C. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa od temperatury wymaganej,
należy zwiększyć wartości temperatury.
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•

Temperatura pokojowa. wpływ na krzywą grzewczą
Gdy czujnik temperatury ˝TR˝ jest zamontowany w części mieszkalnej, funkcja ta może
dokonywać niewielkich korekt krzywej grzewczej, w zależności od ustawionej „Idealnej
temperatury pomieszczenia. w ogrzewaniu .
Uwaga:
Ta funkcja nie oznacza regulacji temperatury przez temperaturę pokojową, a jedynie
korektę krzywej grzewczej!
Jeśli ta funkcja jest włączona, a temperatura w pomieszczeniu (gdzie znajduje się
czujnik pokojowy TR) nadal przekracza ustawioną idealną wartość, ustawienia krzywej
grzewczej powinny być zresetowany.

•

Idealna temperature pokojowa
Ustawienie jest aktywne tylko wtedy, gdy funkcja „Temp. Pokojowa. Wpływ na krzywą
grzewczą jest włączona.

•

Idealna temperature w chłodzeniu
Ustawienie jest aktywne tylko wtedy, gdy funkcja „Temp. Pokojowa. Wpływ na krzywą
grzewczą jest włączona.

•

Ustawiona temperatura ogrzewania - bez krzywej grzewczej
Ustaw temperaturę dla instalacji wody grzewczej - bez krzywej grzewczej.
Gdy krzywa grzewcza jest wyłączona, pompa ciepła pracuje ze stałą temperaturą wody
grzewczej w systemie.
Sterowanie obiegiem grzewczym zależne od pogody jest wyłączone, co może
prowadzić do wyższych kosztów ogrzewania!
UWAGA:
Parametry w kolorze szarym są chronione kodem serwisowym!

•

Niska temperatura limit
Ma to na celu ustawienie najniższej możliwej temperatury, którą może ustawić klient
końcowy, bez uzyskiwania dostępu do poziomu instalatora. To ustawienie dotyczy trybu
ogrzewania i trybu chłodzenia.

•

Wyższa temperatura limit
Służy do ustawiania najwyższej możliwej temperatury, którą może ustawić klient
końcowy, bez uzyskiwania dostępu do poziomu usług. To ustawienie dotyczy tylko trybu
ogrzewania.
Domyślne ustawienie to 42 ° C, co oznacza, że w przypadku zastosowania systemu o
wyższej wymaganej temperaturze (grzejniki, klimakonwektory ...) należy zwiększyć
ograniczenie.

•

Zawór mieszający
Włączanie lub wyłączanie zaworu mieszającego dla pierwszego obiegu ogrzewania /
chłodzenia (ZONE 1).
Zaznaczenie w polu oznacza, że obwód grzewczy / chłodzący 1 używa zaworu
mieszającego dla obiegd
Należy pamiętać, że jeśli zawór mieszający jest włączony, do zaworu mieszającego
należy dodać czujnik temperatury (TV1).
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}

•

Zewnetrz temp. 1

•

Ambient temp. 2

•

Ambient temp. 3

•

Temp. wody A / Ambient temp. 1

•

Water temp. B / Ambient temp. 2

•

Water temp. C / Ambient temp. 3

•

Krzywa chłodu

Krzywa chłodu – zewn temperatura

}

Krzywa chłodu – temp. wody
STREFA 1

Włączone - pompa ciepła wytwarza zimną wodę do chłodzenia zgodnie z ustawioną
krzywą chłodzenia.
Wyłączone - pompa ciepła wytwarza zimną wodę do chłodzenia zgodnie ze stałym
ustawieniem temperatury (ustawiona temperatura dla chłodzenia)

4.2 STREFA 2

•

OBIEG OGRZEWANIA CHŁODZENIA 2

Zaznaczenie w polu oznacza, że obwód ogrzewania / chłodzenia 2 jest włączony
16
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•

Ustawienie temperature dla chłodzenia
Ustawienie wymaganej temperatury wody chłodzącej w obiegu chłodzenia 2.
Ustawiona jest żądana temperatura obiegu chłodzącego 2.

•

Ustawienie temper. chłodu bez krzywej grzewczej
Ustaw temperaturę wody grzewczej - bez krzywej grzewczej.
Gdy krzywa grzewcza jest wyłączona, pompa ciepła pracuje ze stałą temperaturą wody
grzewczej w pomieszczeniu.
Sterowanie obiegiem grzewczym zależne od pogody jest wyłączone, co może
prowadzić do wyższych kosztów ogrzewania!

•

Zawór mieszający
Włączanie lub wyłączanie zaworu mieszającego dla drugiego obiegu ogrzewania /
chłodzenia (ZONE 2).
Zaznaczenie w polu oznacza, że obieg grzewczy / chłodzący 2 korzysta z zaworu
mieszającego dla tego obwodu.
Jeśli zawór mieszający jest włączony, za zaworem mieszającym należy dodać czujnik
temperatury (TV2).

•

Krzywa grzewcza
Włączona – pompa ciepła wytwarza ciepła wodę dla systemu grzewczego zgodnie z
ustawieniami krzywej grzewczej STREFA 2.
Wyłączona – pompa ciepła wytwarza ciepłą wodę dla systemu grzewczego zgodnie ze
stałym ustawieniem temperatury (ustawiona temperatura dla ogrzewania - bez krzywej
grzewczej).

•

Woda temp. A / Ambient temp. 1

•

Water temp. B / Ambient temp. 2

•

Water temp. C / Ambient temp. 3

•

Water temp. D / Ambient temp. 4

•

Water temp. E / Ambient temp. 5

•

Niska temperature limit

}

Krzywa grzewcza - temperatury
wody
STREFA 2
Uwaga: odnosi się do ustawienia
zewnętrznego w menu STREFA 1.

Ma to na celu ustawienie najniższej możliwej temperatury, którą może ustawić klient
końcowy, bez uzyskiwania dostępu do poziomu instalatora. To ustawienie dotyczy trybu
ogrzewania i trybu chłodzenia.

•

Wysoka temperatura limit
Służy do ustawiania najwyższej możliwej temperatury, którą może ustawić klient
końcowy, bez uzyskiwania dostępu do poziomu instalotora. To ustawienie dotyczy tylko
trybu ogrzewania.
Domyślne ustawienie to 42 ° C, co oznacza, że w przypadku zastosowania systemu o
wyższej wymaganej temperaturze (grzejniki, klimakonwektory ...) należy zwiększyć
ograniczenie.
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}

•

Temp. wody. A / Ambient temp. 1

•

Water temp. B / Ambient temp. 2

•

Water temp. C / Ambient temp. 3

•

Krzywa chłodu

Krzywa chłodzenia - temperatury
wody STREFA 1
Uwaga: dotyczy ustawienia
zewnątrz w menu STREFA 1.

Włączone - pompa ciepła wytwarza zimną wodę do chłodzenia zgodnie z ustawioną
krzywą chłodzenia.
Wyłączone - pompa ciepła wytwarza zimną wodę do chłodzenia zgodnie ze stałym
ustawieniem temperatury (ustawiona temperatura dla chłodzenia)

UWAGA:
Jeżeli drugi obieg grzewczy jest aktywny, a termostat pokojowy nie jest używany, należy
umieścić przewód między TH i COM. Jeśli drut nie zostanie umieszczony między TH a COM,
pompa ciepła podgrzeje zbiornik buforowy zgodnie z zapotrzebowaniem na niższą
temperaturę.

4.3 CWU Ciepła woda użytkowa

•

Ustawienie CWU
Ustawienie żądanej temperatury wody użytkowej.

•

Ustawienia CWU restart ∆T
Ciepła woda użytkowa restart ustawień.
Przykład:
Wymagana temperatura wody użytkowej wynosi 47 ° C, a ustawienie ponownego
uruchomienia ciepłej wody użytkowej ∆T wynosi 5 ° C. (47–5 = 42)
Oznacza to, że pompa ciepła ponownie uruchomi podgrzewanie wody użytkowej, gdy
temperatura spadnie poniżej 42 ° C!
Zalecany restart ciepłej wody użytkowej ∆T wynosi 5 ° C!
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•

Zmiana piorytetu
Pompa ciepła ma absolutny priorytet w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej. Dzięki tej
funkcji priorytet dostosowuje się do strat ciepła, gdy temperatura otoczenia osiągnie
określony punkt.
Ta funkcja jest stosowana w nowych budynkach, które wciąż nie mają izolacji i które
będą pozbawione izolacji przez co najmniej jeden sezon grzewczy.
Wyłączone (ustawienie domyślne) - pompa ciepła przełączy się w tryb ogrzewania
tylko po osiągnięciu żądanej temperatury ciepłej wody.
Włączone - pompa ciepła decyduje na podstawie temperatur systemu grzewczego, czy
powinna przełączyć się na ogrzewanie, chociaż temperatura zadana CWU nie została
jeszcze osiągnięta.
Przykład:
Ustawiona temperatura CWU wynosi 47 ° C, a pompa ciepła pracuje obecnie w trybie
CWU. Rzeczywista temperatura ciepłej wody wynosi 44 ° C, co oznacza, że nadal musi
ona podgrzewać ciepłą wodę przez kolejne 3 ° C, zanim będzie mogła przejść do trybu
ogrzewania (ogrzewanie domu). W tym momencie urządzenie widzi, że temperatura
wody grzewczej w systemie grzewczym spada do określonej wartości, co oznacza, że
istnieje wysokie ryzyko niedochłodzenia domu. Przełącza się w tryb ogrzewania, aby
zapewnić ciepło w domu. Gdy temperatura osiągnie bezpieczny poziom lub zostanie
przekroczony maksymalny ustawiony czas ogrzewania, pompa ciepła przełącza się z
powrotem w tryb ciepłej wody użytkowej, aby podgrzać ciepłą wodę do żądanej
wartości, zanim przełączy się ponownie w tryb grzania.

•

Zmiana piorytetu ustawień temperatury
Obowiązuje tylko, jeśli włączony jest priorytet przesunięcia!
Ustawienie temperatury otoczenia w celu aktywacji funkcji priorytetu zmiany .
Jeśli włączona jest funkcja priorytetu zmiany , nie będzie ona aktywna, dopóki
temperatura otoczenia nie spadnie poniżej określonej wartości (temperatura
początkowa priorytetu zmiany ).

•

Ciepłą woda użytkowa min. godziny pracy
Obowiązuje tylko, jeśli włączony jest priorytet przesunięcia!
To ustawienie jest ustawione w minutach!
Pompa ciepła podejmie próbę podgrzania ciepłej wody użytkowej przez minimalny
czas, zanim przełączy się na ogrzewanie, nawet jeśli zostaną spełnione wszystkie inne
warunki dla priorytetu zmiany biegów.

•

Ogrzewanie maksymalne godziny pracy
Obowiązuje tylko, jeśli włączony jest priorytet przesunięcia!
To ustawienie jest ustawione w minutach!
Gdy pompa ciepła przełączy się w tryb grzania w trybie priorytetu przełączania, pozwoli
jednostce pozostać w trybie grzania tylko przez określony czas, zanim przełączy się z
powrotem w celu podgrzania ciepłej wody
.

•

CWU dodatkoweźródło grzałka piorytet przęłącznia
Obowiązuje tylko, jeśli włączony jest priorytet przesunięcia!
Wyłączone - grzałka dodatkowa będzie działać tylko zgodnie z normalnymi
urządzeniam rezerwowymi.
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Włączone - grzałka dodatkowa pomoże w szybszym podgrzewaniu ciepłej wody
użytkowej.
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•

CWU ECO DZIAŁANIE
Włącz lub wyłącz tę funkcję.
Wyłączone (ustawienie domyślne) - normalne działanie trybu pracy CWU
Włączone - prędkość sprężarki nigdy nie przekracza 50% wartość ta jest obniżana
przez temperaturę otoczenia. Jeśli jednak normalna robocza prędkość sprężarki jest
mniejsza niż 50%, funkcja ta nie jest stosowana
UWAGA:
Podczas normalnej pracy (praca ECO CWU - Wyłączona) prędkość sprężarki jest
ograniczona temperaturą otoczenia, co oznacza, że prędkość sprężarki spadnie, gdy
temperatura otoczenia wzrośnie.

•

Temperatura otoczenia. uruchomić tryb ECO CWU
Ustawienie temperatury otoczenia, gdy aktywna będzie funkcja ECO CWU.
Należy pamiętać, że praca ECO CWU będzie aktywna, jeśli temperatura otoczenia
będzie wyższa niż to ustawienie!

4.4 CWU MAGAZYNOWANIE

•

Funkcja magazynowania ciepłej użytkowej
Funkcja wł. / Wył.
Zaznaczenie w polu oznacza, że funkcja jest włączona.
Ta funkcja umożliwia przygotowanie wody o określonej godzinie i dniu. Ustawiany jest
indywidualnie dla każdego dnia tygodnia.

•

Ustawienie czasowe CWU
Ustawienie godzin relizacji cwu!

Jeśli pola są zielone, ogrzewanie wody użytkowej jest włączone.
Jeśli pola są szare, oznacza to, że pompa ciepła nie podgrzewa wody użytkowej.
21

rm_v1

•

Funkcja podgrzewania
Zaznaczenie w polu oznacza, że funkcja jest włączona.
Ta funkcja umożliwia ustawienie drugiego trybu temperatury dla podgrzewu wody
użytkowej. Oznacza to, że umożliwia dwie różne temperatury wody użytkowej o różnych
porach dnia każdego dnia tygodnia.
Ustawienie drugiej temperatury ciepłej wody użytkowej odpowiada parametrowi
„Ustawienia czasu podgrzewy temp.”.

•

Regulator czasowy funkcji podgrzewania
Ustawienie drugiego regulatora czasowego do podgrzewu ciepłej wody użytkowej!

Jeśli pola są zielone, ogrzewanie wody użytkowej jest włączone.
Jeśli pola są szare, oznacza to, że pompa ciepła nie podgrzewa wody użytkowej.

•

Ustawienie temperatur podgrzewania.
Ustawienie żądanej temperatury dla drugiego trybu podgrzewania wody użytkowej.
Ta temperatura będzie domyślną temperaturą dla podgrzewu wody użytkowej w „trybie
podwójnym”.
Temperatura może być niższa lub wyższa niż pierwotne ustawienie żądanej
temperatury ciepłej wody użytkowej!
Uwaga:
Jeżeli timery się pokrywają, pompa ciepła weźmie pod uwagę wyższy poziom
wymaganej temperatury wody użytkowej!

•

Restart ustawień podgrzewania ∆T
W drugim trybie temperatury do podgrzewania wody użytkowej ten parametr służy do
ustawienia ponownego uruchomienia ciepłej wody. Zalecane ustawienie to 5 ° C.
Przykład:
Wymagana temperatura ciepłej wody użytkowej wynosi 45 ° C, a ustawienie
ponownego uruchomienia ciepłej wody użytkowej wynosi 5 ° C
(45–5 = 40).
Pompa ciepła rozpocznie podgrzewanie wody użytkowej, gdy spadnie ona poniżej 40
°C
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4.5 NOC

•

Zredukowana wartość zadana
Funkcja wł. / Wył.
Zaznaczenie w polu oznacza, że funkcja jest włączona.
Funkcja obniża temperaturę wody o ustawioną wartość dla obu obiegów grzewczych w
ustawionym czasie. Głównym celem jest obniżenie temperatury pokojowej w nocy.

•

Temp. spadek/wzrost
Spadek / wzrost temperatury wody grzewczej ustawia się dla obu obiegów grzewczych.

•

Zegar dla funkcji obniżonej wartości zadanej
Ustawiony jest czas aktywacji funkcji!
Jeśli pola są zielone, ogrzewanie wody użytkowej
jest włączone.
Jeśli pola są szare, oznacza to, że pompa ciepła nie
podgrzewa wody użytkowej.

•

Cicha praca
Zaznaczenie w polu oznacza, że funkcja jest włączona.
Cicha praca oznacza, że pompa ciepła próbuje pracować przy możliwie najniższych
obrotach sprężarki i wentylatorów, aby hałas został zredukowany w nocy.
Ustawione jest maksymalne odchylenie od wymaganej temperatury wody grzewczej.

•

Dopuszczalna temp.
Maksymalne dopuszczalne temperatury wody grzewczej jest ustawione dla obu
obiegów, gdy włączona jest funkcja „Cicha praca”.

•

Timer cichej pracy
Timer dla funkcji cichej pracy!
23
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Jeśli pola są zielone, funkcja jest włączona.
Jeśli pola są szare, oznacza to, że funkcja jest
wyłączona - normalne działanie!

Uwaga:
Jeżeli zegary „Zredukowana wartość zadana” i „Cicha praca” nakładają się, pompa
ciepła będzie działać w trybie cichym z dodatkowym spadkiem temperatury, zgodnie z
ustawieniem w „Temp. Spadek/ Wzrost”.

4.6 LEGIONELLA

•

Anti-legionella program
Zaznaczenie w polu oznacza, że funkcja jest włączona.
Aby funkcja ochrony przed bakteriami Legionella działała, w zasobniku CWU musi być
zainstalowany podgrzewacz elektryczny!

•

Dzień i godzina
Tutaj ustawia się dzień i godzinę włączenia funkcji.

Zalecane ustawienia:
Poniedziałek o 2:00
rano
.

•

Wartość zadana
Tutaj ustawia się żądaną temperaturę (wartość zadaną) funkcji Anti-Legionella.

•

Czas trwania
Tutaj możesz określić, jak długo pompa ciepła powinna utrzymywać żądaną
temperaturę w programie przeciw Legionelli!

•

Czas zakończenia
Jeśli pompa ciepła nie może podgrzać wody użytkowej w ustawionym czasie, program
zostaje zakończony, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat błędu.
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4.7 WAKACJE

•

Wakacje tryb
Zaznaczenie w polu oznacza, że funkcja jest włączona.
Z tej funkcji można korzystać, gdy nie ma Cię w domu i nie ma potrzeby ogrzewania ani
podgrzewania ciepłej wody. Ustawiona jest data wyjazdu (data rozpoczęcia) i data
przyjazdu (data zakończenia), a pożądany spadek temperatury ogrzewania i wody na
czas wakacji.

•

Obniżenie temperatury ciepłej wody użytkowej w trybie wakacyjnym
Ustawianie spadku temperatury ciepłej wody w trybie wakacyjnym.

•

Obniżenie temperatury wody grzewczej w trybie wakacyjnym
Ustawienie spadku temperatury wody grzewczej (ogrzewania) w trybie urlopowym

•

Start trybu wakacyjnego
Ustawienie daty początkowej trybu wakacyjnego.

•

Koniec trybu wakacyjnego
Ustawienie daty końcowej trybu wakacyjnego.

4.8 UŻYTKOWNIK

25

rm_v1

•

Poziom uprawnień
Wprowadź hasło serwisowe, aby wejść na poziom serwisowy / instalacyjny.
Kod instalatora: 87654321

•

Ogrzewanie/Chłodzenie ON/OFF timer
Wyłączone (ustawienie domyślne) - Normalne działanie
Włączone - pompa ciepła będzie nagrzewać i chłodzić tylko zgodnie z ustawieniem
timera. W innym przypadku będzie to tylko tryb ochrony przed zamarzaniem.
Należy pamiętać, że nie ma to wpływu na tryb CWU.
USTAWIENIE TIMERA:
Zielone pola oznaczają, że włączone jest
ogrzewanie / chłodzenie w zależności od
temperatury otoczenia.
Szare pola oznaczają, że ogrzewanie / chłodzenie w
zależności od temperatury otoczenia jest
zablokowane.

•

Język
Ustawianie języka interfejsu.

•

Ustawienie daty i czasu
Ustawienie daty I czasu.

•

• Ustawienie systemu ogrzewania
Ma to na celu określenie logiki działania zaworu przełącznego, w którym woda będzie
przepływać w trybie ogrzewania, chłodzenia i CWU.
W tym parametrze możliwe są dwie opcje:
W / HC (ciepła woda użytkowa / ogrzewanie + chłodzenie) - W trybie ciepłej wody
zawór przełączający będzie w pozycji 1, wysyłając wodę z systemu w jednym kierunku.
W trybie ogrzewania lub chłodzenia zawór przełączający będzie w pozycji 2, wysyłając
wodę z systemu w innym kierunku.
Ogrzewanie
tryb+
Chłodzenie
tryb

CWU

Wspólny
dopływ

CWU / CO (gorąca woda + ogrzewanie / chłodzenie)
W trybie CWU lub trybie ogrzewania zawór przełączający będzie w pozycji 1, wysyłając
wodę z instalacji w jednym kierunku. W trybie ogrzewania zawór przełączający będzie
w pozycji 2, kierując wodę z systemu w przeciwnym kierunku.
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CWU TRYB
+
CO TRYB

CHŁODZENIE
TRYB

WSPÓLNY
DOPŁYW

•

Zapisywanie wszystkich ustawień
Zapisywanie wszystkich ustawień na końcu rozruchu. Zapisując to ustawienie, klient
końcowy może je przywrócić, naciskając „Przywróć zapisane ustawienia”, co oznacza,
że wszystkie ustawienia zostaną zresetowane do ustawień zapisanych podczas
uruchamiania.

•

Załaduj zapisane ustawienia
Zresetuj wszystkie ustawienia do „Zainstaluj ustawienia”.
Wszystkie ustawienia są resetowane do ustawień zapisanych podczas ostatniej
interwencji przez autoryzowanego serwisanta.

•

Przejdź do ustawień fabrycznych
Urządzenie zresetuje się do ustawień fabrycznych.

4.9 TRYB PRACY

•

Ciepła woda użytkowa
Wyłączone (ustawienie domyślne) - urządzenie nie będzie działać w przypadku ciepłej
wody użytkowej (ciepłej wody użytkowej)
Włączone - urządzenie będzie działać na potrzeby ciepłej wody użytkowej (CWU)

•

Ogrzewanie

Wyłączone - urządzenie nie będzie działać w trybie ogrzewania
Włączone (ustawienie domyślne) - urządzenie będzie działać w trybie ogrzewania
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•

Chłodzenie
Wyłączone (ustawienie domyślne) - Urządzenie nie będzie działać w trybie chłodzenia
Włączone - urządzenie będzie działać w trybie chłodzenia

•

Podstawowe tryby pracy
Ta funkcja nie jest jeszcze gotowa!
NIE WŁĄCZAJ TEJ FUNKCJI! Może to spowodować uszkodzenie systemu i samego
urządzenia, jeśli jest włączone!

•

Przełącznik chłodzenia i ogrzewania
Ustawienie, w jaki sposób urządzenie zdecyduje się rozpocząć ogrzewanie lub
chłodzenie. Domyślne ustawienie to „Temperatura otoczenia”.
Należy pamiętać, że ta funkcja nie wpływa na działanie trybu CWU.
Możliwe ustawienia to:
WYŁ. - Urządzenie nie przełączy się automatycznie na ogrzewanie lub
chłodzenie. Tylko przełączanie ręczne
Temp. Otoczenia (Ustawienie domyślne) - Urządzenie automatycznie
przełącza się z trybu ogrzewania i trybu chłodzenia zgodnie ze średnią
temperaturą otoczenia. Ustawienia temperatury znajdują się w parametrach
6.9.6 i 6.9.7
Control Sterowanie sygnałem zewnętrznym - urządzenie nie bierze pod uwagę
ustawienia temperatury otoczenia dla przełącznika ogrzewania i chłodzenia!
Będzie oceniać na podstawie sygnału otrzymanego do styków HS - COM
(sygnał ogrzewania) i CS - COM (sygnał chłodzenia).
Należy użyć potencjalnie wolnego sygnału! Napięcie nie może być obecne!
Uwaga: jeśli pojawi się sygnał do ogrzewania w wysokich temperaturach
otoczenia (gdy ogrzewanie nie jest już potrzebne), pompa ciepła będzie
pracować w trybie ogrzewania!
Zewnętrzna kontrola sygnału + temperatura otoczenia
To ustawienie oznacza, że urządzenie będzie działać tylko w trybie grzania i
chłodzenia z sygnałem (HS - COM lub CS - COM), ale weźmie pod uwagę
temperaturę otoczenia.

•

Temperatura otoczenia. start ogrzewania
Ustawienie temperatury otoczenia na rozpoczęcie trybu grzania.
Domyślne ustawienie to 18 ° C.
Przykład:
Ustawiona temperatura rozpoczęcia ogrzewania wynosi 18 ° C.
Pompa ciepła podgrzeje obiekt w zależności od ustawionych wartości (krzywa
grzewcza lub stała temperatura wody grzewczej w pomieszczeniu, w zależności od
ustawień), jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 18 ° C.
Gdy temperatura otoczenia wzrośnie powyżej 18 ° C, pompa ciepła automatycznie
przerwie ogrzewanie obiektu.
Wznawia ogrzewanie, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 18 ° C.
Uwaga:
Aby zapobiec zbyt częstym przełączeniom między pracą a spoczynkiem, jednostka
sterująca monitoruje bieżącą temperaturę i temperaturę w określonym czasie i na tej
podstawie decyduje, czy ogrzewanie powinno zostać włączone czy zablokowane.
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•

Zewn temp. to start chłodzenia
Ustawienie aktywacji / rozpoczęcia chłodzenia przy określonej temperaturze otoczenia.
Ustawienie fabryczne to 25 ° C.
Przykład:
Ustawiona temperatura rozpoczęcia chłodzenia wynosi 25 ° C.
Pompa ciepła schłodzi obiekt w zależności od ustawionych wartości, jeśli temperatura
otoczenia wzrośnie powyżej 25 ° C.
Gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 25 ° C, pompa ciepła automatycznie
zatrzyma chłodzenie obiektu.
Wznowi chłodzenie, gdy temperatura otoczenia wzrośnie powyżej 25 ° C.
Uwaga:
Aby zapobiec zbyt częstym przełączeniom między pracą a niedziałaniem, jednostka
sterująca monitoruje bieżącą temperaturę i temperaturę w określonym czasie i na tej
podstawie decyduje, czy ogrzewanie powinno zostać włączone czy zablokowane.

4.10 BACK-UP KOPIA ZAPASOWA

W menu „Ogrzewanie rezerwowe” można ustawić rezerwowe źródła ogrzewania. Domyślnie
te źródła ciepła są dwustopniowe i mogą być zasilane z innego źródła (el. grzałka, piec na
pelety, piec na olej itp.). W takim przypadku pompa ciepła reguluje włączanie / wyłączanie 2
źródła.
HBH (Heating Backup Heater) - drugi stopień grzałki elektrycznej.
Kontrolowany przez przekaźnik KM2.
HWTBH (Podgrzewacz pomocniczy ciepłej wody) - Grzałka elektryczna musi być
zamontowana bezpośrednio w zbiorniku CWU i sterowana przez pompę ciepła. Może to być
jednofazowy lub trójfazowa grzałka elektryczna
Kontrolowany przez Switch KM3.

•

Rezerwowe źródła ciepła

Ustawienie domyślne = włączone
Włączone - pompa ciepła ma 2-stopniowe rezerwowe ogrzewanie
Wyłączone - pompa ciepła ma tylko 1-stopniowe ogrzewanie rezerwowe

29

rm_v1

•

Priorytet dla zapasowych źródeł ciepła (HBH)
Ustawienie, który etap jest pierwszy, a który będzie drugim etapem w przypadku
rezerwowego ogrzewania wymaganego dla trybu ogrzewania - dotyczy KM1 i KM2.
Niższy następnie AH = Pierwszy stopień AH (KM1) i drugi stopień HBH (KM2) ustawienie domyślne.
Wyższy niż AH = pierwszy stopień HBH (KM2) i drugi stopień AH (KM1)).

•

Rezerwowe źródło ciepła do ciepłej wody użytkowej
Ustawienie domyślne: Wyłączone.
Włączony - W przypadku, gdy potrzebne jest dodatkowe ogrzewanie CWU, Pompa
ciepła włączy podgrzewacz elektryczny zamontowany bezpośrednio w zbiorniku CWU.
Wyłączone - W przypadku konieczności zastosowania rezerwowego ogrzewania
ciepłej wody użytkowej, pompa ciepła użyje tylko wewnętrznych podgrzewaczy
elektrycznych.

•

Priorytet dla zapasowych źródeł ciepła (HWTBH)

Ustawienie, który etap jest pierwszy, a który będzie drugim etapem w przypadku, gdy
wymagane jest dodatkowe ogrzewanie w trybie CWU.
Niższy następnie AH = Pierwszy stopień Wewnętrzna nagrzewnica elektryczna AH (KM1) i
drugi stopień HWTBH (KM3 - Nagrzewnica elektryczna zamontowana w zbiorniku CWU)
Wyższy niż AH = Pierwszy stopień HWTBH (KM3 - Grzałka elektryczna zamontowana w
zasobniku CWU) i drugi stopień AH (KM1) - ustawienie domyślne

•

Drugie źródło ciepła zapasowe(HBH)
Ustawienie domyślne: 200.
Ustawienie informujące pompę ciepła, kiedy należy uruchomić zapasowe źródło ciepła
dla trybu ogrzewania.
Jest to logika zaprojektowana przestrzennie, która wymaga ∆T (Tset - Tactual) wody
grzewczej i czasu wzrostu temperatury, aby ocenić, czy potrzebne jest ogrzewanie
zapasowe.
Zakres ustawień wynosi od 0 do 600.
Jeśli liczba jest niska, ogrzewanie rezerwowe rozpocznie się wcześniej niż w przypadku
ustawienia wysokiej liczby
Uwaga:
przy zimnym rozruchu grzałki rezerwowe włączają się szybko ze względu na dużą
różnicę temperatury zadanej i temperatury rzeczywistej (∆T (Tset – Tactual)).

•

Interwał odczytu wzrostu temperatury wody (HWTBH)
Ustawienie domyślne: 30.
Jednostki są minutami.
Ustawianie czasu, przez jaki rozpocznie się tworzenie kopii zapasowej na wypadek,
gdyby temperatura w zasobniku CWU nie wzrosła o 1 ° C.

•

Działanie awaryjne
Ustawienie domyślne to Włączone
Włączone - jeśli wystąpi awaria pompy ciepła, uniemożliwiająca uruchomienie
sprężarki, pompa ciepła przełączy się w tryb awaryjny i rozpocznie grzanie z
rezerwowymi źródłami ciepła.
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Uwaga:
Gdy aktywne jest działanie awaryjne, wszystkie ustawione wartości spadną
automatycznie o 7 ° C.
Wyłączone - jeśli wystąpi awaria pompy ciepła, uniemożliwiająca uruchomienie
sprężarki, pompa ciepła nie przełączy się w tryb awaryjny, ale po prostu przestanie
działać do momentu usunięcia usterki. W takim przypadku dom i ciepła woda mogą nie
być ogrzewane.

•

Zablokuj działanie dodatkowej grzałki (AH)
Włączone - blokowanie AH zgodnie z ustawieniem temperatury zewnętrznej.
Wyłączone - funkcja nie jest używana

•

Zablokuj działanie dodatkowej grzałki (AH) zgodnie z temperaturą
otoczenia.
Włączone - blokowanie AH zgodnie z ustawieniem temperatury zewnętrznej.
Wyłączone - funkcja nie jest używana
Ustaw temperaturę otoczenia Aby zablokować działanie dodatkowej grzałki
Ustawienie temperatury zewnętrznej, przy której działanie dodatkowej grzałki zostanie
zablokowane.

4.11 POMPA OBIEGOWA USTAWIENIA
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•

Pompa obiegowa typu P0
§
§
§

•

Tryb pracy pompy obiegowej
§

§
§

•

Ustawienie rodzaju sterowania pompy obiegowej P0 (wewnętrzna pompa
obiegowa)
Pompa o zmiennej prędkości DC (sterowanie PWM)
Pompa prądu przemiennego - brak kontroli prędkości
Tryb pracy z przerwami - Gdy pompa ciepła nie pracuje (wszystkie
temperatury są osiągane), pompa obiegowa P0 pracuje zgodnie z parametrami
Interwał wyłączenia pompy dla P0 i czas włączenia pompy dla P0.
ON stale
WYŁ. Ze sprężarką - Pompa obiegowa P0 działa tylko wtedy, gdy pracuje
sprężarka.

Interwał wyłączenia pompy dla P0
Czas dla parametru trybu pracy Interwał, w którym pompa obiegowa P0 jest wyłączona.
Domyślne ustawienie to 10.

•

Czas włączenia pompy P0
Czas dla parametru trybu pracy Interwał, w którym aktywowana jest pompa obiegowa
P0. Domyślne ustawienie to 1.

•

Zbiornik buforowy
Zaznacz to pole, jeśli w systemie jest zainstalowany zbiornik buforowy.

•

P1 dla trybu ogrzewania
Zaznacz to pole, jeśli pompa obiegowa P1 będzie używana do ogrzewania.

•

P1 dla trybu chłodzenia
Zaznacz to pole, jeśli pompa obiegowa P1 będzie używana do chłodzenia.

•

P1 z wysoką temperaturą żądaną (wejście zewnętrznego termostatu)
Zaznacz to pole, jeśli używasz termostatu pokojowego do ogrzewania grzejnikowego
dla obiegu grzewczego 1. Pompa obiegowa P1 działa tylko wtedy, gdy obecny jest
sygnał z termostatu pokojowego. Termostat pokojowy jest podłączony do złączy COM i
TH za pomocą styku beznapięciowego.

•

P2 dla ogrzewania
Zaznacz to pole, jeśli pompa obiegowa P2 będzie używana do ogrzewania.

•

P2 dla chłodzenia
Zaznacz to pole, jeśli pompa obiegowa P2 będzie używana do chłodzenia.
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•

P2 with high temp. demand
Check this box if you use a room thermostat for radiator heating for heating circuit 2.
Circulation pump P2 only works when the signal from a room thermostat is present.
Room thermostat is connected to COM and TH connectors with a non-voltage contact.
NOTE:
Only one contact (COM and TH) is used for both High Temp. Demands. For this
reason, use only one at a time.

•

Speed setting of circulationg pump in heating
§
§
§

•

Speed setting of circulationg pump in cooling
§
§
§

•

High speed
Middle speed
Low speed
Note: Valued only if type of P0 is set to DC variable speed pump (PWM control).

Speed setting of circulationg pump in DHW operation
§
§
§

•

High speed
Middle speed
Low speed
Note: Valued only if type of P0 is set to DC variable speed pump (PWM control).

High speed
Middle speed
Low speed
Note: Valued only if type of P0 is set to DC variable speed pump (PWM control).

Air purge heating/cooling circuit
Automatic air purging of the heating/cooling system.

•

Air purge domestic hot water circuit
Automatic air purging of the sanitary hot water system.

4.12 FLOOR CURING

Floor curing function is for thermal treatment of screeds.
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•

Wygrzew

Połogi (jastrycha)

Ustawienie domyślne jest wyłączone.
Włączone - funkcja utwardzania podłogi jest ON.
Wyłączone - normalna praca pompy ciepła.
Jest to w pełni automatyczna funkcja. Podczas trwania tej funkcji tryb ciepłej wody zostanie
automatycznie wyłączony.
Czas trwania funkcji zależy od temperatury otoczenia i wilgotności jastrychu. Minimalny czas
trwania wynosi 30 dni.

Water Temperature °C

Istnieją główne cykle funkcji, które są podzielone na 24 kroki - patrz wykres poniżej.
Po zakończeniu funkcji pompa ciepła powraca do normalnej pracy.

<DAY>

•

Aktualny stopień utwardzenia podłogi
Brak ustawień, tylko wyświetlanie
Pokazuje prawidłowy etap pracy funkcji utwardzania podłogi.

•

Bieżący czas trwania etapu utwardzania podłogi
Brak ustawień, tylko wyświetlanie
Pokazuje czas trwania prawidłowego etapu roboczego, co oznacza, jak długi jest
całkowity czas trwania tego etapu.

•

Bieżąca ustawiona temperatura utwardzania podłogi
Brak ustawień, tylko wyświetlanie.
Pokazuje ustawioną temperaturę właściwego etapu roboczego.

•

Aktualny etap utwardzania podłogi, aktualny czas trwania
Brak ustawień, tylko wyświetlanie.
Pokazuje prawidłowy czas pracy na etapie roboczym w żądanej temperaturze wody.

•

Całkowity czas trwania wygrzewu podłogi
Brak ustawień, tylko wyświetlanie.
Całkowity czas działania funkcji.

•

Najwyższa temperatura wody w procesie wygrzewu podłogi
Brak ustawień, tylko wyświetlanie
Najwyższa osiągnięta temperatura wody podczas utwardzania podłogi.
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4.13 ELEKTRYCZNA BLOKADA (wyłączenia prądu przez dost)

•

Elektyczna blokada
Ustawienie domyślne to Wyłączone. NIE DOTYCZY POLSKI !!!
W niektórych krajach, w których przemysł ma wysokie zapotrzebowanie na energię
elektryczną jeden lub wiele razy dziennie, stosuje się blokadę elektryczną. Firmy
zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej wysyłają do gospodarstw domowych
sygnał zatrzymujący wszystkie systemy poboru energii elektrycznej o dużej mocy.
Pompa ciepła należy do tej grupy, co oznacza, że musi się w tym czasie zatrzymać.
Jeśli istnieje dodatkowe źródło ciepła, którego nie ma w tej grupie EUL, można je
automatycznie włączyć w tym okresie (patrz rozdział 6.13.3).
Styk bezpotencjałowy jest używany i podłączony do zacisków ES i COM.
Istnieją dwie możliwości wykorzystania sygnału dla tej funkcji - normalnie otwarty (NO) i
normalnie zamknięty (NC).
Jeśli ta funkcja jest włączona, a nadejdzie sygnał, sprężarka zatrzyma się na tryb
ogrzewania, tryb ciepłej wody użytkowej i tryb chłodzenia.
W przypadku systemów z aktywną elektryczną blokadą użytkową zaleca się
zastosowanie bufora, aby ciepło zgromadzone w buforze można było wykorzystać do
ogrzewania domu.

•

Sygnał pracy dla elektrycznej blokady zasilania
Domyślne ustawienie to Normalnie otwarty.
Typ sygnału można wybrać zgodnie z sygnałem otrzymanym z systemu dystrybucyjnego.
Normalnie otwarty - funkcja będzie aktywna, gdy nastąpi zwarcie ES i COM.
Normalnie zamknięty - funkcja będzie aktywna, gdy ES i COM są otwarte.

•

HBH podczas blokady elektrycznej
Ustawienie domyślne to Wyłączone.
Włączone- Podczas EUL aktywne HBH (K2) włączy się.
Wyłączone - żadne dodatkowe źródła ciepła nie zostaną włączone.
Podłączając dodatkowe źródło ogrzewania do drugiego etapu ogrzewania
rezerwowego, można je włączyć podczas działania EUL.
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Zwykle HBH jest drugim źródłem grzałki elektrycznej, wewnętrzną grzałkę elektryczną
drugiego stopnia można odłączyć, a na jego miejscu podłączyć dodatkowe źródło
ciepła. HBH jest załączany przez stycznik K2. Za pomocą jego styków można włączyć
dodatkowe źródło ciepła.

•

P0 podczas blokady elektrycznej
Ustawienie domyślne to Wyłączone.
Włączone - P0 będzie działać, gdy EUL jest aktywny.
Wyłączone - P0 zatrzyma się, gdy aktywny jest EUL.
Uwaga:
P0 to wewnętrzna pompa obiegowa.

•

Ekonomiczny tryb ECO
Ustawienie domyślne to Wyłączone.
Funkcja ECO ogrzewania (lub funkcja biwalentna) służy do włączania dodatkowego
źródła ciepła, takiego jak kocioł gazowy, w każdych warunkach. W takim przypadku
sprężarka zatrzyma się.
Gdy jest aktywny, włącza stycznik K2 (HBH - wewnętrzny podgrzewacz elektryczny
drugiego stopnia). Oznacza to, że drugi stopień jest podłączony do dodatkowego źródła
ciepła.
Na przykład:
Tryb grzania ECO jest włączony, a temperatura uruchomienia trybu grzania ECO jest
ustawiona na -20 ° C. Kocioł gazowy jest podłączony do systemu jako dodatkowe
źródło ciepła, sterowane przez stycznik K2 (HBH):
Gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej -20 ° C, sprężarka zatrzyma się, a pompa
ciepła włączy stycznik K2 (HBH), aby włączyć kocioł gazowy do ogrzewania domu. Gdy
temperatura otoczenia ponownie wzrośnie powyżej -20 ° C, pompa ciepła zatrzyma
kocioł gazowy i włączy sprężarkę do ogrzewania domu.

•

Temperatura otoczenia. aby rozpocząć ogrzewanie w trybie
ekonomicznym
Ustawienie temperatury otoczenia na rozpoczęcie pracy w trybie Heat ECO.

4.14 INNA OPCJE
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•

Czas przełączania zaworu przełączającego z siłownikiem
Ustawienie czasu przełączania zaworu przełączającego w minutach.

•

Czas włącznia dla zaworu przełączającego
Ustawienie domyślne: ZAWSZE Z MOCĄ (ustawione na 0). Określa, jak długo zawór
przełączający będzie w rybie cwucwu.

•

Funkcja recyklingu czynnika chłodniczego
Służy do pompowania czynnika chłodniczego z powrotem do jednostki zewnętrznej. Po
włączeniu zaczyna odliczać czas działania tej funkcji (600s). Gdy funkcja recyklingu
czynnika chłodniczego jest aktywna, wszystkie funkcje bezpieczeństwa są wyłączone.
Możesz zatrzymać tę funkcję, dotykając jej ponownie.

•

Podświetlenie panelu sterowania
W tym kroku możesz ustawić czas włączenia wyświetlacza:
§ Zawsze włączony
§ 3 min
§ 5 min
§ 10 min
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•

Wyjście z systemu
Naciśnięcie przycisku wyjścia z systemu prowadzi do interfejsu WinCE. Służy do
aktualizacji oprogramowania jednostki wewnętrznej. Można to uzyskać również na
ekranie głównym, gdy aktywny jest poziom uprawnień do usług instalatora.

•

Ochrona przed zamarzaniem
Strona 2 w tym menu służy do ustawiania ochrony przed zamarzaniem.
- Temperatura toczenia. Należy aktywować pierwszy etap przeciw zamarzaniu
Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej tej wartości, pompy obiegowe
zaczną działać.
- Temperatura otoczenia. Należy aktywować drugi etep przeciw zamarzaniu
Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej tej wartości, sprężarka i wszystkie
dodatkowe źródła ciepła zaczną działać.
- Temperatura otoczenia. Zatrzyma drugi etap przeciw zamarzaniu
- Jeśli temperatura otoczenia przekroczy tę wartość, zabezpieczenia
przeciwzamrożeniowe pierwszy i drugj etap przestanie działać.
- Temperatura wody. aktywować etap przeciw zamarzaniu drugiej klasy
Jeśli temperatura wody spadnie poniżej tej wartości, sprężarka i wszystkie
dodatkowe źródła ciepła zaczną działać.
- Temperatura wody. aby zatrzymać środek przeciw zamarzaniu drugiej klasy
Jeśli temperatura wody przekroczy tę wartość, zabezpieczenia
przeciwzamrożeniowe pierwszej i drugiej klasy przestaną działać.

•

Przełącznik trybu podczas odszraniania
Po wyłączeniu tej funkcji urządzenie rozpocznie rozmrażanie w bieżącym trybie pracy.
Jeśli temperatura wody spadnie poniżej 23 ° C, urządzenie zatrzyma się z błędem, jeśli
nie będzie wystarczającej ilości energii do bezpiecznego odszraniania.
Jeśli ta funkcja jest aktywna, urządzenie przełączy tryb pracy na system o temperaturze
wody wyższej niż 23 ° C, aby zapewnić bezpieczne odszranianie. Po zakończeniu
odszraniania urządzenie przełączy się z powrotem do wymaganego trybu pracy.

•

Tryb wyjścia sygnału
Dzięki tej funkcji możesz określić, kiedy kontakt MS będzie aktywny. Możesz wybrać
aktywację podczas:
§ Chłodzenie (Gdy urządzenie przechodzi w tryb chłodzenia, MS nadaje
sygnał zgodnie z wybranym trybem Typ sygnału).
§
Ogrzewanie (Gdy urządzenie przechodzi w tryb ogrzewania, MS nadaje
sygnał zgodnie z wybranym trybem Rodzaj sygnału).

•

Rodzaj sygnału
Tutaj możesz wybrać, czy chcesz mieć napięcie 230 V na styku MS, czy nie:
§ Normalnie otwarty (gdy wyjście sygnału trybu staje się aktywne, 230 V
będzie na styku MS. Kiedy wyjście sygnału trybu zostanie
dezaktywowane, 0 V będzie na styku MS).
§ Normalnie zamknięty (gdy wyjście sygnału trybu staje się aktywne, 0 V
będzie na styku MS. Kiedy wyjście sygnału trybu zostanie
dezaktywowane, 230 V będzie na styku MS).

•

Maksymalna prędkość wentylatora
Tutaj możesz ograniczyć maksymalną prędkość wentylatora (90, 95, 100%).
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Nie zalecamy zmiany tej wartości, ponieważ może to obniżyć wydajność COP i grzania
oraz może spowodować nieprawidłowe działanie odszraniania.

•

Wybór logiki odszraniania
Nie zmieniaj tej wartości, chyba że personel techniczny ES tak nakazał. Zmiana tej
wartości bez konsultacji z personelem technicznym ES unieważnia gwarancję, jeśli
urządzenie zostanie uszkodzone z tego powodu. Wartości wyboru logiki odszraniania
to:
§ 0
§ 1
§ 2

•

Aktywuj moduł Wi-Fi, lub nie?
Zaznacz to pole, aby aktywować moduł Wi-Fi.

•

• Zaakceptuj ustawienia z modułu Wi-Fi?
Zaznacz to pole, aby zezwolić na zmianę ustawień przez Wi-Fi (szczególnie przydatne
w przypadku wsparcia technicznego ES).

•

• Połączenie z serwerem
§
§

•

Połączenie z routerem
§
§

•

Połączony - moduł WI-FI jest podłączony do serwera ES Web.
Niepołączony - moduł WI-FI nie jest podłączony do serwera ES Web.
Połączony – WI-FI moduł jest podłączony z WI-FI routerem.
Rozłączony – WI-FI moduł nie jest podłączony z WI-FI routerem.

MAC
Pokazuje adres MAC modułu Wi-Fi. Jeśli adres to 00-00-00-00-00-00, sprawdź
połączenie kablowe urządzenia z modułem WI-FI.

•

WI-FI module IP address
Pokazuje adres IP modułu WI-FI z routera WI-FI.

•

SSID
Wyświetla nazwę serwera routera WI-FI, do którego jest podłączony.

•

Hasło
Pokazuje hasło WI-FI. Hasło jest wyświetlane tylko przy włączonym poziomie
uprawnień do usługi instalatora.

•

Server addres
Pokazuje automatycznie wygenerowany adres serwera.

•

Service port
Pokazuje automatycznie dedykowany port serwera.
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4.15 DANE W CZASIE RZECZYWISTYM
Jednostki danych w czasie rzeczywistym mogą być wykorzystane do diagnostyki działania
pompy ciepła. Na tych stronach można zobaczyć wszystko, co dzieje się w pompie ciepła w
tym momencie.
Możesz zobaczyć różne wartości, do których należą:
• • Wersja oprogramowania
• • Wersja bazy danych
• • Wartości temperatur Tuo, Tui, Tup, TW, TC
• • Natężenie przepływu wody
• • Prędkość sprężarki
• • Działanie EEV
• • Temperatura otoczenia (rzeczywista, średnia temperatura w ciągu 1 godziny,
średnia temperatura w ciągu 24 godzin)
• • Wysokie ciśnienie
• • Niskie ciśnienie
• • Wartość temperatury Td, Ts, Tp
• …

5 ERROR CODES
If some faults happen and some errors appear, it is not always because of the heat pump
itself. The most errors happen due to the hydraulics system and especially in the first heating
season (water pressure falls, air in the system, dirt in the piping…).

5.1 KODY BŁĘDÓW WYŚWIETLANE NA WYŚWIETLACZU
Kody błędów będą wyświetlane na ekranie głównym oraz w menu kodów błędów.
Ekran główny

Error kod menu
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5.2 ERROR CODE MENU
•

DOSTĘP DO MENU KODU BŁĘDU

•

IINFORMACJE W MENU KODY BŁĘDU

Po naciśnięciu numeru kodu błędu u góry pojawią się bardziej szczegółowe informacje kodu błędu

Wyświetlanie
historii błędów
Wyświetlanie
aktywnych
błędów

Po wybraniu kodu błędu i naciśnięciu przycisku More Info (Więcej informacji) urządzenie
wyświetla dodatkowe informacje dotyczące stanu pompy ciepła w momencie wystąpienia
błędu.
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6 INFORMACYJNA STRONA
Naciskając
,a następnie
przejdziesz do strony informacyjnej. Pierwszą rzeczą,
która jest wyświetlana, jest schemat hydrauliczny z odczytami temperatury ze wszystkich
czujników. Ten ekran jest taki sam dla wszystkich pomp ciepła Inwerterowych.

Hydraulic scheme

TC
TW
TV1
TV2
TR
Line
status 1
Line
status 2
Pump
speed

Heating / Cooling (direct circuit or Buffer Tank)
CWU Temperature
Mixing Obieg 1
Mixing Obieg 2
Room Temperature
Communication – Touch Screen płyta zewnętrzna PCB 90 – 100
% = normal communication
Communication – Touch Screen controllerpłyta wenętrzna PCB
90 – 100 % = normal communication
100 = Pump P0 pompa biegowa aktywna
0 = Pump P0 pompa obiegow nie aktywna
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Refrigerant scheme

Ta
Tui
Tuo
Tup
Ts
Td
Tp
Ps
Pd
Fan 1,2

Zewnętrzny Czujnik Temperatury
Czujnik temperatury na wlocie skraplacza
Czujnik temperatury na wylocie skraplacza
Czujnik temperatury ciekłego czynnika chłodniczego
Czujnik temperatury ssania (sprężarka)
Czujnik temperatury tłoczenia (sprężarka) - temperatura gorącego
gazu
Czujnik temperatury parowania
Czujnik temperatury parowania
Wysokie ciśnienie - ciśnienie rozładowania
Prędkość wentylatora dla wentylatora 1 i wentylatora 2
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6.1 LISTA BŁĘDÓW ERROR CODE LIST
Na tej liście kodów znajdują się powiadomienia, zabezpieczenia i błędy!
Kategoria
Powiadomienie

Kod

Opis
Informuje tylko klienta, że włączyła się jakaś specjalna funkcja, która jest
nadal normalną pracą pompy ciepła.

Nazwa

Co robić …

P01

Zabezpieczenie
prądu linii głównej

Zatrzymanie
sprężarki

P02

Zabezpieczenie
prądu fazowego
sprężarki

Zatrzymanie
sprężrki

P03

Ochrona modułu
IPM Compresor
Drive

Zatrzymanie
sprężarki

P04

Zabezpieczenie
powrotu oleju do
sprężarki

Sprężarka
przyspiesza

P05

Sprężarka została
wyłączona z powodu
otwarcia
przełącznika
wysokiego / niskiego
ciśnienia
spowodowanego
nienormalnym
wysokim / niskim
ciśnieniem

Zatrzumanie
sprężarki

P06

Zmniejszenie
prędkości sprężarki
z powodu
nieprawidłowego
wysokiego ciśnienia
wykrytego przez
czujnik ciśnienia
skraplania

Zmniejszona
prędkość
sprężarki

Symbol

*

Jeśli nic nie pomoże …
Prąd wejściowy jest zbyt wysoki lub zbyt niski lub system
pracuje w stanie przeciążenia. Urządzenie odzyskuje
automatycznie po 5 minutach, gdy stało się to po raz
pierwszy. Jeśli ta sama awaria zdarzy się 3 razy w
pewnym okresie czasu, urządzenie zatrzyma się do czasu
ponownego restartownia i podłączenia pod stałe zasilanie.
Sprawdź prąd wejściowy urządzenia.
Sprawdź, czy silnik wentylatora i pompa obiegowa działają
OK;
Sprawdź, czy skraplacz nie jest zablokowany;
Sprawdź, czy temperatura wody jest zbyt wysoka i czy
różnica temperatur wody między wlotem i wylotem jest
zbyt duża (nie powinna przekraczać 8 ℃)
Prąd wejściowy sprężarki jest zbyt wysoki lub zbyt niski
lub system pracuje w stanie przeciążenia.
Sprawdź prąd wejściowy sprężarki.
Sprawdź, czy silnik wentylatora i pompa obiegowa działają
OK;
Sprawdź, czy skraplacz nie jest zablokowany;
Sprawdź, czy temperatura wody jest zbyt wysoka i czy
różnica temperatur wody między wlotem i wylotem jest
zbyt duża (nie powinna przekraczać 8 ℃)
Awaria napędu sprężarki. Sprawdź, czy kabel nie jest
uszkodzony lub poluzowany. Sprawdź, czy płytka
sterownika sprężarki lub sprężarka nie są uszkodzone.
.Jeśli urządzenie nieprzerwanie pracuje z małą prędkością
przez pewien okres czasu, uruchamia to zabezpieczenie,
aby zassać olej ze sprężarki z powrotem do sprężarki.
Jest to normalna ochrona i nie wymaga naprawy.
Jeśli ciśnienie w układzie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie,
aktywuje to zabezpieczenie. Urządzenie startuje
automatycznie po 5 minutach, gdy stało się to po raz
pierwszy. Jeśli ta sama awaria zdarzy się 3 razy w
pewnym okresie czasu, urządzenie zatrzyma się do czasu
ponownego naładowania. Sprawdź, czy silnik wentylatora i
pompa obiegowa działają OK;
Sprawdź, czy skraplacz nie jest zablokowany;
Sprawdź, czy temperatura wody jest zbyt wysoka i czy
różnica temperatur wody między wlotem i wylotem jest
zbyt duża (nie powinna przekraczać 8 ℃).
Ochrona ta występuje, gdy ciśnienie w układzie jest
wyższe niż ustawiony punkt ciśnienia spowalniania
sprężarki. Jeśli po spowolnieniu prędkości sprężarki
ciśnienie jest nadal wyższe niż punkt ochronny, sprężarka
zatrzymuje się. Sprawdź, czy ustawiona wartość
temperatury wody nie jest zbyt wysoka; Sprawdź, czy
natężenie przepływu wody w systemie jest zbyt małe;
Sprawdź, czy EEV działa normalnie;
Sprawdź, czy powietrze krąży płynnie w trybie chłodzenia;
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Sprawdź, czy różnica temperatur między wlotem i wylotem
wody jest zbyt duża (nie powinna być większa niż 8 ℃).

P07

Wstępne
podgrzewanie
sprężarki

Standardowa
funkcja, nie
wymaga naprawy.

P08

Temperatura
tłoczenia sprężarki
zbyt wysoka
(ochrona)

Zatrzymanie
spręzarki

P09

P10

P11

P12

P14

F01

F02

F03

F04

F05

F06

F07

Temp. Cewki
parownika
zewnętrznego
ochrona czujnika
Zabezpieczenie AC
przed wysokim /
niskim napięciem
Sprężarka wyłączyła
się z powodu zbyt
wysokiej / niskiej
temperatury
otoczenia
Ograniczona
prędkość sprężarki z
powodu zbyt
wysokiej / niskiej
temperatury
otoczenia
Ograniczona
prędkość sprężarki z
powodu niskiego
ciśnienia skraplania
Temp. Otoczenia na
zewnątrz awaria
czujnika - Ta
Temp. Cewki
parownika
zewnętrznego
awaria czujnika - Tp
Temperatura
tłoczenia sprężarki
awaria czujnika - Td
Temperatura
zewnętrzna ssania
awaria czujnika - Ts
Awaria czujnika
ciśnienia parowania
- Ps
Awaria czujnika
ciśnienia skraplania Pd
Awaria przełącznika
wysokiego / niskiego
ciśnienia

Jest to normalna ochrona i nie wymaga naprawy. Gdy
sprężarka nie działa przez długi czas, a temperatura
otoczenia jest niska, podgrzewacz obudowy sprężarki
działa przez pewien czas, zanim sprężarka zacznie się
nagrzewać.
Sprawdź, czy ustawiona wartość temperatury wody nie
jest zbyt wysoka, zwłaszcza gdy temperatura otoczenia
jest niska;
Sprawdź, czy natężenie przepływu wody nie jest zbyt
małe;Sprawdź, czy w systemie nie brakuje wystarczającej
ilości czynnika chłodniczego.

Zatrzymanie
sprężarki

Sprawdź, czy powietrze swobodnie krąży w jednostce
zewnętrznej.

Zatrzymanie
sprężarki

Napięcie wejściowe urządzenia jest zbyt wysokie lub zbyt
niskie. Sprawdź napięcie zasilania urządzenia.

Zatrzymanie
sprężarki

Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska,
aby urządzenie mogło działać

Zmniejszona
prędkość
sprężarki

Normalna praca - bez błędów

Zmniejszona
prędkość
sprężarki
Zatrzymanie
sprężarki
Zatrzymanie
sprężarki
Zatrzymanie
sprężarki
Zatrzymanie
sprężarki

Za mało czynnika chłodniczego w układzie, niska
temperatura wody na wlocie, Ograniczony przepływ
powietrza przez parownik, EEV nie działa prawidłowo,
uszkodzony kabel do EEV …
Sprawdź, czy czujnik temperatury otoczenia jest otwarty,
zwarty lub czy się zbytnio nie przesuwa. Wymień go, jeśli
to konieczne.
Sprawdź, czy czujnik temperatury cewki zewnętrznej jest
otwarty, zwarty lub nie przesuwa się zbyt mocno. Wymień
go, jeśli to konieczne.
Sprawdź, czy czujnik temperatury tłoczenia sprężarki jest
otwarty, zwarty lub czy nie przesuwa się. Wymień go, jeśli
to konieczne.
Sprawdź, czy czujnik temperatury zewnętrznej na ssaniu
jest otwarty, zwarty lub czy nie przesuwa się. Wymień go,
jeśli to konieczne.

Zatrzymanie
sprężarki

Sprawdź, czy czujnik temperatury parowania jest otwarty,
zwarty lub uszkodzony. Wymień go, jeśli to konieczne

Zatrzymanie
sprężarki

Sprawdź, czy czujnik temperatury skraplania jest otwarty,
zwarty lub uszkodzony. Wymień go, jeśli to koniecz

Zatrzymanie
sprężarki

Jeśli presostat znajduje się w pozycji otwartej, gdy
urządzenie jest w stanie gotowości lub 2 minuty po
zatrzymaniu sprężarki, urządzenie powoduje awarię.
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F09

Awaria wentylatora
prądu stałego (A)

Zmniejszona
prędkość
sprężarki

F10

DC Awaria
wentylatora (B)

Zatrzymanie
sprężarki

F11

Za niskie ciśnienie
parowania w
systemie

Zatrzymanie
sprężarki

F12

Za wysokie ciśnienie
skraplania w
systemie

Zatrzymanie
sprężarki

E01

Komunikacja między
panelem
operacyjnym a
wewnętrzną płytą
PCB lub awarią płyty
zewnętrznej PCB

Zatrzymanie
sprężarki

E02

Awaria komunikacji
PCB zasilania
zewnętrznego i PCB
sterownika

Zatrzymanie
sprężarki

Sprawdź, czy przełącznik wysokiego lub niskiego ciśnienia
jest uszkodzony lub źle podłączony.
Prędkość wentylatora DC (lub jednego z wentylatorów DC
w systemie z dwoma wentylatorami) nie może osiągnąć
wymaganej wartości lub brak sygnału sprzężenia
zwrotnego. Sprawdź, czy płytka sterująca lub silnik
wentylatora nie są uszkodzone.
Prędkość obu wentylatorów DC (dla systemu z dwoma
wentylatorami) nie może osiągnąć wymaganej wartości
lub nie ma sygnału sprzężenia zwrotnego. Sprawdź, czy
PCB (płyta) lub silnik wentylatora nie jest uszkodzony.
Jeśli zabezpieczenie przed zbyt niskim ciśnieniem w
systemie wykryte przez odparowanie czujnika ciśnienia
zdarzyło się 3 razy w określonym czasie, podaje ten kod
awarii i urządzenie nie może zostać ponownie
uruchomione, dopóki nie zostanie ponownie włączone.
Sprawdź, czy w systemie jest wystarczająca ilość
czynnika chłodniczego lub czy nie ma w nim wycieku
(bardziej prawdopodobne jest to, że nie ma wystarczającej
ilości czynnika chłodniczego, który spowodował to
nieprawidłowe ciśnienie parowania);
Sprawdź, czy silnik wentylatora i pompa obiegowa działają
OK;
Sprawdź, czy skraplacz nie jest zablokowany;
Sprawdź, czy EEV działa normalnie;
Sprawdź, czy temperatura wody jest zbyt niska i czy
różnica temperatur między wlotem i wylotem jest zbyt
duża podczas chłodzenia (nie powinna przekraczać 8 ℃).
Jeśli zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem w
systemie wykryte przez czujnik ciśnienia skraplania
wystąpiło 3 razy w pewnym okresie czasu, podaje ten kod
awarii i urządzenie nie może zostać ponownie
uruchomione, dopóki nie zostanie ponownie włączone.
Sprawdź, czy natężenie przepływu wody jest
niewystarczające (bardziej prawdopodobne jest, że
natężenie przepływu wody nie jest wystarczające, co
spowodowało zbyt wysokie ciśnienie w systemie);
Sprawdź, czy silnik wentylatora i pompa obiegowa działają
OK;
Sprawdź, czy skraplacz nie jest zablokowany;
Sprawdź, czy EEV działa normalnie;
Sprawdź, czy temperatura wody jest zbyt wysoka i czy
różnica temperatur wody jest zbyt duża między wlotem i
wylotem (nie powinna być większa niż 8 ℃).
. Błąd komunikacji między panelem operacyjnym a płytą
PCB wewnątrz lub na zewnątrz.
Sprawdź połączenie kablowe pomiędzy.
Sprawdź, czy ostatnie trzy przełączniki na PCB zasilania
zewnętrznego są ustawione na 001;
Sprawdź, czy ostatnie trzy przełączniki na wewnętrznej
PCB są ustawione na 001. Urządzenie wraca do
normalnego stanu po przywróceniu komunikacji
Sprawdź kabel komunikacyjny między płytką PCB
zasilania zewnętrznego a płytką sterownika PCB.
Sprawdź, czy płytka PCB zasilania zewnętrznego i płytka
sterownika PCB nie są uszkodzone.
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E03
E04
E05

E06

Awaria prądu
sprężarki
Przeciążenie
prądowe fazy
sprężarki
Awaria sterownika
sprężarki
Moduł VDC w
przypadku awarii
wysokiego / niskiego
napięcia

Zatrzymanie
sprężarki

Sprawdź, czy przewód zasilający sprężarki nie jest
uszkodzony lub rozwarty.

Zatrzymanie
sprężarki

Sprawdź, czy kabel zasilający sprężarki nie jest
uszkodzony lub rozwarty.

Zatrzymanie
sprężarki

Sprawdź, czy płytka napędu sprężarki nie jest uszkodzona
lub czy kabel do sprężarki jest źle podłączony.

Zatrzymanie
sprężarki

Napięcie wejściowe za wysokie lub za niskie.

E07

Awaria prądu
przemiennego AC

Zatrzymanie
sprężarki

E08

Awaria EEPROM

Zatrzymanie
sprężarki

E10

Błąd komunikacji

E11

Błąd zegara

E12

Ext. Błąd pamięci

Jednostka
zatrzymuje się
Jednostka
zatrzymuję się
Jednostka się
zatrzymuje

E13

Zabezpieczenie
przed wysokim
ciśnieniem

Jednostka
zatrzymuję się

E14

Zabezpieczenie
przed niskim
ciśnieniem

Jednostka
zatrzymuję się

E15

Power plus offline

Jednostka
zatrzymuję się

Sprawdź prąd do jednostki zewnętrznej i porównaj z
prądem jednostki pokazanym na panelu operacyjnym.
Jeśli różnica nie jest duża, sprawdź, czy system ma
wystarczającą ilość czynnika chłodniczego (bardziej
prawdopodobne jest, że nie ma wystarczającej ilości
czynnika chłodniczego, który spowodował ten
nienormalnie niski prąd). Jeśli różnica jest duża,
uszkodzona jest płytka PCB zasilania zewnętrznego.
Wymień ją na nową;
Odetnij zasilanie urządzenia i zwarcie portu JP404 na
PCB zasilania zewnętrznego, ponownie podłącz
urządzenie, ponownie odłącz zasilanie i usuń zwarcie w
porcie JP404. Jeśli nadal nie jest OK, wymień płytkę PCB
zasilania zewnętrznego.
Sprawdź, czy przewody komunikacyjne nie są poluzowane
lub odłączone.
Zmień za pomocą nowego kontrolera
Zmień za pomocą nowego kontrolera
1. Za dużo czynnika chłodniczego. Odzyskaj i wprowadź
odpowiednią ilość.
2. W układzie chłodniczym jest powietrze. Ponownie
odkurz i wstrzyknij ponownie czynnik chłodniczy.
3. Zbyt niski przepływ wody. Sprawdź układ wodny i
pompy obiegowe, zwiększ przepływ wody.
4. Skraplacz jest brudny i jest zablokowany w środku.
Umyj to.
5. EEV nie działa. Sprawdź jego okablowanie i czy cewka
jest w porządku ?
1. Filtr w układzie chłodniczym jest zablokowany, wymień
nowy, aby wyczyścić wewnętrzny układ chłodniczy.
2. EEV nie działa. Sprawdź jego okablowanie i czy cewka
jest w porządku, czy nie.
3. Blokada EEV w środku. Zmień EEV i wyczyść układ
chłodniczy.
4. Wyciek czynnika chłodniczego. Sprawdź i znajdź punkt
przecieku i napraw go. Spuść a następnie i wprowadź
nowy czynnik chłodniczy.
Komunikacja między sterownikiem CPP a sterownikiem
POWER + jest wyłączona. Sprawdź, czy okablowanie nie
jest poluzowane.
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E16

E17

Power plus generic
AL

Jednostka
zatrzymuję się

Sprawdź, czy zasilanie 3-fazowe dla jednostki
zewnętrznej jest prawidłowe, czy nie. Jeśli jest OK,
sterownik Power plus jest uszkodzony, wymień sterownik
Power plus

Błąd czujnika EVO

Jednostka
zatrzymuję się

Przewody czujnika są wyłączone lub uszkodzone.
Sprawdź, czy przewody nie są poluzowane lub czy
rezystancja czujnika jest prawidłowa. Jeśli rezystancja jest
nieprawidłowa, wymień czujnik.

E18

Niskie przegrzanie
EVO

Jednostka
zatrzymuję się

E19

Niskie parowanie.
Temp. EVO

Jednostka
zatrzymuję się

E20

Wysokie parowanie.
Temp. EVO

Jednostka
zatrzymuję się

E21

Niska temperatura
ssania EVO

Jednostka
zatrzymuję się

1. Za dużo czynnika chłodniczego. Odzyskaj i oczyść i
wstrzyknij odpowiednią ilość.
2. Wyciek z układu chłodniczego, za mało czynnika
chłodniczego. Sprawdź i napraw wyciek, odkurz i
ponownie wstrzyknij. 3. Zły stan wentylacji wentylatorów
jednostki zewnętrznej. Sprawdź, czy w układzie
wentylatora nie ma przeszkody.
4. Niewystarczająca powierzchnia parowania po
zamarznięciu parownika. Sprawdź, czy czujnik cewki
odszraniania jest prawidłowo ustawiony i czy może
poprawnie zmierzyć temperaturę.
1. Niewystarczająca powierzchnia parowania po
zamarznięciu parownika. Sprawdź, czy czujnik cewki
odszraniania jest prawidłowo ustawiony i czy może
poprawnie zmierzyć temperaturę. 2. Wyciek z układu
chłodniczego, za mało czynnika chłodniczego. Sprawdź i
napraw wyciek, oczyść i ponownie wstrzyknij.
3. Filtr układu chłodniczego jest brudny i blokuje się,
wymień nowy i wyczyść układ chłodniczy
.
1. Zły stan wentylacji wentylatorów jednostki zewnętrznej.
Sprawdź, czy w układzie wentylatora nie ma przeszkody.
2. Niewystarczający przepływ wody prowadzi do niskiej
wymiany ciepła w skraplaczu. Sprawdź system wodny i
wypuść powietrze wewnętrzne, upewnij się, że pompy 1 i
2 są wystarczająco mocne, aby uruchomić system wodny.
3. Czujnik jest uszkodzony lub złe połączenie. Jeśli jest
prawidłowo podłączony, sprawdź jego okablowanie, jeśli
okablowanie jest prawidłowe, wymień czujnik.
4. Temp. Ssania czujnik jest poluzowany. Podłącz go z
powrotem do pozycji i upewnij się, że zachowanie ciepła
jest dobre.
5. Wyciek czynnika chłodniczego. Znajdź i napraw wyciek,
odkurz i ponownie wstrzyknij czynnik chłodniczy.
6. Czujniki głównego EEV i EVI EEV mieszają się.
Sprawdź oba czujniki zgodnie ze schematem
okablowania.
1. Za dużo czynnika chłodniczego. Odzyskaj i wyczyść i
wstrzyknij odpowiednią ilość.
2. Przefiltruj, jeśli układ chłodniczy jest brudny i blokuje
się, wymień nowy i wyczyść układ chłodniczy.
3. Zły stan wentylacji wentylatorów jednostki zewnętrznej.
Sprawdź, czy w układzie wentylatora nie ma przeszkody.
4. Niewystarczająca powierzchnia parowania po
zamarznięciu parownika. Sprawdź, czy czujnik cewki
odszraniania jest prawidłowo ustawiony i czy może
poprawnie zmierzyć temperaturę.
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E22

Komp. Rozpoczął z
niepowodzeniem

Jednostka
zatrzymuję się

E23

Envelop error

Jednostka
zatrzymuję się

E24

Niskie ciśnienie.
Błąd różnicowy

Jednostka
zatrzymuje się

E25

Wysoka temperatura
tłoczenia.

Jednostka
zatrzymuje się

E26

Zew. temp.błąd
sondy (B1)

Jednostka
zatrzymuję się

E27

Alarm jednostki
zewnętrznej ：
Parowanie. błąd
sondy temp. cewki
(B2)

Jednostka
zatrzymuję się

E28

Alarm jednostki
zewnętrznej Temp.
Ssania Błąd sondy

Jednostka
zatrzymuję się

E29

Alarm jednostki
zewnętrznej sonda
rozładowująca

Jednostka
zatrzymuję się

E30

Temp. B5 błąd
sondy

Jednostka
zatrzymuję się

E31

Alarm jednostki
zewnętrznej Czujnik
ciśnienia ssania

Jednostka
zatrzymuję się

E32

E33

E34

Alarm jednostki
zewnętrznejt Błąd
czujnika ciśnienia
wylotowego (B7)
Alarm jednostki
zewnętrznej Zbyt
długi czas
odszraniania
Alarm jednostki
zewnętrznej
Ciśnienie gazu różni

Jednostka
zatrzymuje się

Jednostka
zatrzymuję się
Jednostka
zatrzymuję sie

Wystąpił problem z awarią sprzętu, sprężarki lub
sterownika POWER +. Zmień sprężarkę lub zmień
sterownik POWER +.

1. W układzie chłodniczym jest powietrze. Ponownie zrób
próżnię i wstrzyknij nowy czynnik chłodniczy.
2. Niewystarczający przepływ wody prowadzi do niskiej
wymiany ciepła w skraplaczu. Sprawdź system wodny i
wypuść powietrze wewnętrzne, upewnij się, że pompy 1 i
2 są wystarczająco mocne, aby uruchomić system wodny.
3. Płytowy skraplacz wymiennika ciepła jest brudny i
blokuje się po stronie wody. Umyj to.
4. Przefiltruj, jeśli układ chłodniczy jest brudny i blokuje
się, wymień nowy i wyczyść układ chłodniczy.
5. Wyciek czynnika chłodniczego. Znajdź i napraw wyciek,
próżnia i ponownie wstrzyknij czynnik chłodniczy
.
Okablowanie czujnika jest poluzowane lub czujnik jest
uszkodzony. Sprawdź okablowanie, jeśli okablowanie jest
prawidłowe, sprawdź rezystancję czujników. Jeśli opór nie
jest prawidłowy, wymienić czujnik
Okablowanie czujnika jest poluzowane lub czujnik jest
uszkodzony. Sprawdź okablowanie, jeśli okablowanie jest
prawidłowe, sprawdź rezystancję czujników. Jeśli opór nie
jest prawidłowy, wymienić czujnik.
Okablowanie czujnika jest poluzowane lub czujnik jest
uszkodzony. Sprawdź okablowanie, jeśli okablowanie jest
prawidłowe, sprawdź rezystancję czujników. Jeśli opór nie
jest prawidłowy, wymienić czujnik.
Okablowanie czujnika jest poluzowane lub czujnik jest
uszkodzony. Sprawdź okablowanie, jeśli okablowanie jest
prawidłowe, sprawdź rezystancję czujników. Jeśli opór nie
jest prawidłowy, wymienić czujnik.
Okablowanie czujnika jest poluzowane lub czujnik jest
uszkodzony. Sprawdź okablowanie, jeśli okablowanie jest
prawidłowe, sprawdź rezystancję czujników. Jeśli opór nie
jest prawidłowy, wymienić czujnik.
Okablowanie czujnika jest poluzowane lub czujnik jest
uszkodzony. Sprawdź okablowanie, jeśli okablowanie jest
prawidłowe, sprawdź rezystancję czujników. Jeśli opór nie
jest prawidłowy, wymienić czujnik.
Okablowanie czujnika jest poluzowane lub czujnik jest
uszkodzony. Sprawdź okablowanie, jeśli okablowanie jest
prawidłowe, sprawdź rezystancję czujników. Jeśli opór nie
jest prawidłowy, wymienić czujnik.
Okablowanie czujnika jest poluzowane lub czujnik jest
uszkodzony. Sprawdź okablowanie, jeśli okablowanie jest
prawidłowe, sprawdź rezystancję czujników. Jeśli opór nie
jest prawidłowy, wymienić czujnik.
Wyświetlany tylko w interfejsie oprogramowania
zewnętrznego. Ten alarm zwykle pojawia się po
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E35

E36

się. za wysoko w
kompres. Start
Alarm jednostki
zewnętrznej: Błąd
czujnika temperatury
ssania EVI (B8)
Alarm jednostki
zewnętrznej: błąd
czujnika ciśnienia
ssania EVI (B11)

Jednostka
zatrzymuję się

Jednostka
zatrzymuję się

E37

Alarm jednostki
zewnętrznej: błąd
czujnika ciśnienia
ssania EVI (B11)

Jednostka
zatrzymuję się

E38

Niskie ciśnienie błąd
przełącznika

Jednostka
zatrzymuję się

EVI Niskie
przegrzanie
EVI niskie
parowanie. Temp.
EVI wysokie
parowanie. Tem.
Alarm jednostki
zewnętrznej ： Zew.
Temp. poza
zakresem roboczym
HP
Alarm jednostki
zewnętrznej temp
Temp. Wody na
wylocie za niska

Jednostka
zatrzymuję się
Jednostka
zatrzymuję się
Jednostka
zatrzymuję się

E39
E40
E41

E42

E43

zatrzymaniu urządzenia i przed ponownym
uruchomieniem.
Okablowanie czujnika jest poluzowane lub czujnik jest
uszkodzony. Sprawdź okablowanie, jeśli okablowanie jest
prawidłowe, sprawdź rezystancję czujników. Jeśli opór nie
jest prawidłowy, wymienić czujnik.
Okablowanie czujnika jest poluzowane lub czujnik jest
uszkodzony. Sprawdź okablowanie, jeśli okablowanie jest
prawidłowe, sprawdź rezystancję czujników. Jeśli opór nie
jest prawidłowy, wymienić czujnik.
1. Za dużo czynnika chłodniczego. Odzyskaj i zrób próżnię
i wstrzyknij odpowiednią ilość.
2. W układzie chłodniczym jest powietrze. Ponownie
próżniuj i wstrzyknij nowy czynnik chłodniczy.
3. Niewystarczający przepływ wody prowadzi do niskiej
wymiany ciepła w skraplaczu. Sprawdź system wodny i
wypuść powietrze, upewnij się, że pompy 1 i 2 są
wystarczająco mocne, aby uruchomić system wodny.
4. Płytowy skraplacz wymiennika ciepła jest brudny i
blokuje się na brzegu. Umyj to.
5. EEV nie działa. Sprawdź jego okablowanie lub czy
cewka jest w porządku, czy nie.
6. Zawory zwrotne na jednostce zewnętrznej nie są
otwarte.
1. Za dużo czynnika chłodniczego. Odzyskaj i próżniuj,
iwstrzyknij odpowiednią ilość.
2. Przefiltruj, jeśli układ chłodniczy jest brudny i blokuje
się, wymień nowy i wyczyść układ chłodniczy.
3. Zły stan wentylacji wentylatorów jednostki zewnętrznej.
Sprawdź, czy w układzie wentylatora nie ma przeszkody.
4. Niewystarczająca powierzchnia parowania po
zamarznięciu parownika. Sprawdź, czy czujnik cewki
odszraniania jest prawidłowo ustawiony i czy może
poprawnie zmierzyć temperaturę.

Jednostka
zatrzymuję się

Zbyt wysoka / niska temperatura zewnętrzna. Sprawdź,
czy czujnik otoczenia jest poprawnie zainstalowany.

Jednostka
zatrzymuję się

Unikaj zbyt niskiej temperatury na wylocie wody w trybie
chłodzenia, chroń płytowy wymiennik ciepła. Ten alarm
można skasować dopiero po odcięciu zasilania.

F13

Temperatura
pokojowa. awaria
czujnika

Jednostka
zatrzymuję się

F14

Temperatura ciepłej
wody sanitarnej
awaria czujnika

Jednostka
zatrzymuję się

F15

Temp. Wody
chłodzącej /

Jednostka nadal
działa, jako
odniesienia należy

Sprawdź, czy czujnik temperatury pomieszczenia jest
otwarty, czy nie ma zwarcia lub czy jego wartość (prąd)
nie zbyt mocno przesuwa się. Wymień go, jeśli to
konieczne.
Sprawdź, czy czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej
jest otwarty, zwarty lub czy wartość(prąd) zbytnio
przesuwa się. Wymień go, jeśli to konieczne.
Sprawdź, czy czujnik temperatury wody chłodzącej /
grzewczej jest otwarty, zwarty lub wartość(prąd)
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grzewczej awaria
czujnika

F16

Temperatura wody
na wylocie awaria
czujnika

F17

Jednostka
temperatura wody
na wlocie awaria
czujnika

F18

Temp. Wewnętrzna
cewki awaria
czujnika

F21

Awaria czujnika
temperatury zaworu
mieszacza 1

F22

Awaria czujnika
temperatury zaworu
mieszacza 2

użyć „temperatury
wody na wlocie
jednostki”.
Jednostka nadal
działa, jako
odniesienia należy
użyć „temperatury
wody na wlocie
jednostki”
Jednostka nadal
działa,jako
odniesienia należy
użyć „temperatury
wody na wlocie
jednostki”.
Urządzenie nadal
działa, z
wyjątkiem trybu
chłodzenia.
Jednostka nadal
działa, wyjście
zaworu
mieszającego 1
ustawione na 0.
Jednostka nadal
działa, wyjście
zaworu
mieszającego 2
ustawione na 0.

nieprzesuwa się zbyt mocno. Wymień go, jeśli to
konieczne.

Sprawdź, czy czujnik temperatury wody chłodzącej /
grzewczej jest otwarty, zwarty lub wartość(prąd)nie
przesuwa się zbyt mocno. Wymień go, jeśli to konieczne.

. Sprawdź, czy czujnik temperatury wody chłodzącej /
grzewczej jest otwarty, zwarty lub wartość(prąd)nie
przesuwa się zbyt mocno. Wymień go, jeśli to konieczne

Sprawdź, czy czujnik temperatury wewnętrznej jest
otwarty, zwarty lub czy wartość (prąd)zbytnio nie
przesuwa się. Wymień go, jeśli to konieczne.
Sprawdź, czy czujnik temperatury TV1 jest otwarty, zwarty
lub wartość (prąd) nie przesuwa się zbyt mocno. Wymień
go, jeśli to konieczne.

Sprawdź, czy czujnik temperatury TV2 jest otwarty,
zwarty lub wartość (prąd) nieprzesuwa się zbyt mocno.
Wymień go, jeśli to konieczne
. Błąd komunikacji między panelem operacyjnym a PCB
wewnątrz lub na zewnątrz.
Sprawdź połączenie kablowe pomiędzy.
Sprawdź, czy ostatnie trzy przełączniki na PCB zasilania
zewnętrznego są ustawione na 001;
Sprawdź, czy ostatnie trzy przełączniki na wewnętrznej
PCB są ustawione na 001. Urządzenie wróci do
normalnego stanu po przywróceniu komunikacji
Odetnij zasilanie urządzenia, połącz CN213-5 i CN213-6
razem, włącz zasilanie urządzenia, a następnie odłącz
zasilanie i anuluj połączenie.
Jeśli nadal nie jest OK, wymień wewnętrzną płytkę PCB.

F25

Komunikacja między
panelem
operacyjnym a
wewnętrzną PCB
lub awarią
zewnętrznej PCB

Jednostka
zatrzymuję się

F27

Awaria wewnętrznej
pamięci EEPROM

Jednostka nadal
działa

F28

Awaria sprzężenia
zwrotnego sygnału
PWM pompy
cyrkulacyjnej

Jednostka nadal
działa

Sprawdź połączenie kabla pompy cyrkulacyjnej;
Sprawdź zasilanie elektryczne pompy obiegowej;
Sprawdź, czy pompa obiegowa nie jest uszkodzona.

Awaria zaworu
mieszacza 1

Jednostka nadal
działa, wyjście
zaworu
mieszającego 1
ustawione na 0.

Sprawdź połączenie kablowe MV1;
Sprawdź sygnał napięcia wyjściowego na płytce PCB;
Sprawdź, czy MV1 jest uszkodzony.

Awaria zaworu
mieszaczai 2

Jednostka nadal
działa, wyjście
zaworu
mieszającego 2
ustawione na 0.

Sprawdź połączenie kablowe MV2;
Sprawdź sygnał napięcia wyjściowego na płytce PCB;
Sprawdź, czy MV2 jest uszkodzony.

F29

F30
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S01

Wewnętrzna
ochrona przed
zamarzaniem
podczas chłodzenia

Sprężarka
zmniejsza
prędkość lub
zatrzymuje się

S02

Zbyt mały przepływ
wody

Zatrzymanie
sprężarki

S03

Awaria przełącznika
przepływu wody

Ostrzeżenie, ale
urządzenie nadal
działa

S04

Błąd w komunikacji

Jednostka
zatrzymuję się

S05

Błąd połączenia z
portem szeregowym

Jednostka
zatrzymuję się

S06

Temp. Wypływu
wody zbyt niska
ochrona podczas
chłodzenia

Sprężarka
zatrzymuje się

S07

Temp. Wypływu
wody zbyt wysoka
ochrona podczas
ogrzewania / ciepłej
wody

Sprężarka
zatrzymuje się

Awaria odszraniania
jednostki

Jednostka
zatrzymuje się i
można ją
zrestartować tylko
poprzez ponowne
uruchomienie
jednostki

S08

Zmniejszenie prędkości sprężarki przy temp. Cewki niższa
niż 2 ° C; Sprężarka zatrzymuje się, jeśli temperatura
cewki. niższa niż -1 ° C; Sprężarka uruchomi się
ponownie, jeśli temperatura cewki. wyższa niż 6 ° C.
Sprawdź, czy ustawiona temperatura chłodzenia jest zbyt
niska;
Sprawdź, czy system ma zbyt mały przepływ wody;
Sprawdź układ wodny, szczególnie filtr.
Sprawdź, czy w systemie nie ma wystarczającej ilości
czynnika chłodniczego, mierząc ciśnienie parowania.
Sprawdź, czy temperatura otoczenia jest niższa niż 15 °
C.
Natężenie przepływu wody w systemie jest mniejsze niż
minimalne dopuszczalne natężenie przepływu.
Sprawdź system wodny, szczególnie filtr;
Sprawdź działającą pompę obiegową.
Przełącznik przepływu wody nie działa.
Sprawdź, czy przełącznik przepływu nie jest uszkodzony
lub źle podłączony.
Dane komunikacyjne uległy zbyt dużej utracie.
Sprawdź, czy kabel komunikacyjny jest dłuższy niż 30 M;
Sprawdź, czy w pobliżu urządzenia nie ma źródła
zakłóceń. Urządzenie powraca do normalnego stanu po
odzyskaniu łączności.
Błąd komunikacji między panelem operacyjnym a płytką
PCB wewnątrz lub na zewnątrz.
Sprawdź połączenie kablowe pomiędzy.
Sprawdź, czy ostatnie trzy przełączniki na PCB zasilania
zewnętrznego są ustawione na 001;
Sprawdź, czy ostatnie trzy przełączniki na wewnętrznej
płytce drukowanej są ustawione na 001. Urządzenie
powraca do normalnego stanu po przywróceniu
komunikacji.
Sprężarka zatrzymuje się, jeśli wylot wody jest niższy niż 5
° C w trybie chłodzenia.
Sprawdź, czy czujnik temperatury Tc jest w porządku i
dobrze podłączony;
Sprawdź, czy ustawiona temperatura wody nie jest za
niska
Sprawdź, czy natężenie przepływu w systemie nie jest za
małe.
Sprężarka zatrzymuje się, jeśli wylot wody jest wyższy niż
57 ° C w trybie ogrzewania lub ciepłej wody.
Sprawdź, czy czujniki temperatury Tc i Tw są w porządku i
dobrze podłączone;
Sprawdź, czy ustawiona temperatura wodynie jest zbyt
wysoka;
Sprawdź, czy natężenie przepływu w systemie nie jest
zbyt małe.
Temperatura wody w instalacji jest zbyt niska, aby można
ją było rozmrażać. Proszę ustawić temperaturę na
wyższą, podłączyć zapasowe źródło ogrzewania lub
zamknąć część obwodu grzewczego, aby system miał
wystarczająco wysoką temperaturę wody do
bezpiecznego rozmrażania.
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S09

Temp. wypływu
wody zbyt niska
ochrona podczas
odszraniania

Wyjdź z bieżącej
operacji
odszraniania

S10

Zbyt małe natężenie
przepływu wody.
Błąd.

Sprężarka
zatrzymuje się

S11

Wewnętrzna awaria
systemu,
zapobiegająca
zamarzaniu podczas
chłodzenia

Sprężarka
zatrzymuje się

Funkcja
podgrzewania
(jastrycha) podłogi
nie została
zakończona

Urządzenie
przełącza się z
powrotem do
standardowego
trybu pracy z
informacją o
awarii wyświetlaną
na ekranie

S12

If water outlet temperature is lower than 15°C during
defrosting, water may freeze up in the plate heat
exchanger and cause damage, so unit will quit current
defrosting mode. It will try again in next defrosting cycle
but if it continuously failed to make the defrosting for 3
times, it shows S08 failure code and can only be restarted
by repower the unit. Please either set the temperature
higher, have the back-up heating source connected or
close some heating circuit so to let the system has enough
high-water temperature for a safe defrosting.
Jeżeli „zabezpieczenie przed zbyt małym natężeniem
przepływu wody” wydarzy się ponad 3 razy w określonym
czasie, kod usterki zostanie przekazany, a jednostka
zatrzyma się do momentu ponownego naładowania. Ta
awaria oznacza, że natężenie przepływu wody w systemie
jest mniejsze niż minimalne dopuszczalne natężenie
przepływu. Sprawdź system wodny, szczególnie filtr;
Sprawdź działającą pompę obiegową.
Jeżeli „zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe cewki
wewnętrznej w trybie chłodzenia” wystąpi ponad 3 razy w
określonym czasie, kod ten zostanie podany i jednostka
zatrzyma się do momentu ponownego naładowania.
Sprawdź, czy ustawiona temperatura chłodzenia jest zbyt
niska; czy system nie ma zbyt małego przepływu wody;
sprawdź system wodny, szczególnie filtr. Sprawdź, czy w
systemie jest wystarczającej ilości czynnika chłodniczego,
mierząc ciśnienie parowania. Sprawdź, czy temperatura
otoczenia jest niższa niż 15 ° C.
Jeśli funkcja utwardzania/podgrzewania podłogi
(jastrycha) nie może zostać zakończona w maksymalnym
dopuszczalnym czasie, wyświetla te informacje.
Urządzenie powróci do normalnego trybu pracy z
informacją o awarii wyświetlaną na wyświetlaczu.
Informacje o awarii można usunąć tylko do momentu
włączenia zasilania lub ponownego uruchomienia funkcji
utwardzania/podgrzewania (jastrycha) podłogi.
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Dear Customer!
We would like to thank you for reading this manual.
For more information, feel free to contact us.
Your ES team.

WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE CHANGES
THAT DO NOT IMPAIR THE FUNCTIONALITY OF THE DEVICE.

