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Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zakup produktu firmy FERROLI. Urządzenie jest rezultatem wieloletniego doświadczenia i ukierunkowanych badań i
zostało wykonane z zastosowaniem najwyższej jakości materiałów i nowoczesnych technologii. Znak CE gwarantuje, że produkty
spełniają wszystkie obowiązujące dyrektywy europejskie.
Poziom jakościowy jest stale kontrolowany, a produkty FERROLI zapewniają BEZPIECZEŃSTWO, JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ. Ze
względu na nieustanne udoskonalanie technologii i materiałów, specyfikacja produktu i jego właściwości podlegają zmianom bez
uprzedniego powiadomienia.
Jeszcze raz dziękujemy za Państwa wybór
FERROLI Poland
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
URZĄDZENIE ZAWIERA FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE OBJĘTE PROTOKOŁEM KYOTO:
- R410A (WSPÓŁCZYNNIK GLOBALNEGO OCIEPLENIA GWP = 2088)
Niniejsza instrukcja obsługi dostarczona wraz z urządzeniem musi być przechowywana w suchym miejscu i musi być dostępna do
dalszego użytkowania w razie potrzeby.
Niniejsza instrukcja została opracowana w celu zapewnienia, że urządzenie zostało zainstalowane we właściwy sposób i dostarcza
kompletne informacje na temat prawidłowego użytkowania i serwisowania urządzenia. Przed przystąpieniem do fazy instalacji
należy uważnie przeczytać wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji, opisujące procedury wymagane do prawidłowego
zainstalowania i użytkowania urządzenia.
Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej instrukcji i przestrzegać aktualnych norm bezpieczeństwa.
Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie jest
zainstalowane.
Modyfikowanie wyposażenia elektrycznego i mechanicznego spowoduje UTRATĘ GWARANCJI.
Przed wykonaniem połączeń elektrycznych należy sprawdzić parametry elektryczne podane na tabliczce znamionowej. Należy
przeczytać instrukcję we właściwej części, w której opisano połączenia elektryczne.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy z jakiegokolwiek powodu, może ona być przeprowadzona tylko przez specjalistyczny ośrodek
serwisowy autoryzowany przez Ferroli Poland i za pomocą oryginalnych części zapasowych.
Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom i mieniu wynikające ze stosowania tych części
instrukcji, które nie dotyczą konkretnej pompy ciepła.

●
●

●
●
●
●
●
●

Środki ostrożności wymienione poniżej dzielą się na poszczególne typy. Są bardzo ważne, dlatego należy ich przestrzegać. Znaczenie
symboli NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE, OSTROŻNIE I UWAGA przedstawiono poniżej.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Sygnalizuje sytuacje związane z bezpośrednim zagrożeniem, które, o ile się ich nie uniknie, będą skutkowały śmiercią
lub poważnymi obrażeniami.
OSTRZEŻENIE
Sygnalizuje sytuacje związane z potencjalnym zagrożeniem, które, o ile się ich nie uniknie, mogą skutkować śmiercią
lub poważnymi obrażeniami.
OSTROŻNIE
Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która, o ile się jej nie uniknie, może skutkować lekkimi lub umiarkowanymi
obrażeniami. Może być także używana do ostrzegania przed niebezpiecznymi praktykami.
UWAGA
Wskazuje sytuacje, które mogą skutkować jedynie przypadkowym szkodami wyposażenia lub majątku.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
▪
▪
▪
▪
▪

Przed dotknięciem zacisków elektrycznych, należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie elektryczne.
Gdy elementy obudowy są zdemontowane, może łatwo dojść do przypadkowego dotknięcia części pozostających pod napięciem.
Zabrania się pozostawiania urządzenia bez nadzoru podczas instalacji lub serwisowania po zdjęciu obudów pompy.
Zabrania się dotykania rur grzewczych podczas i zaraz po zakończeniu pracy urządzenia, ponieważ mogą być gorące i mogą oparzyć
rękę. Aby uniknąć urazu należy odczekać pewien czas do ostygnięcia rurociągów do normalnej temperatury lub pamiętać o założeniu
rękawic ochronnych.
Nie dotykać żadnych przełączników wilgotnymi rękoma. Dotykanie przełączników wilgotnymi rękoma może spowodować porażenie
prądem elektrycznym.
Przed dotknięciem części elektrycznych, należy wyłączyć całe zasilanie elektryczne jednostki.

OSTRZEŻENIE
▪
▪
▪

Należy usunąć i wyrzucić opakowania plastikowe, aby dzieci
nie bawiły się nimi. Dzieci bawiące się torbami plastikowymi są
narażone na śmierć przez uduszenie.
Bezpiecznie usuwaj materiały opakowaniowe, takie jak
gwoździe i inne elementy metalowe oraz drewniane części,
które mogą spowodować obrażenia.
Należy zwrócić się do dealera lub wykwalifikowanego
personelu o wykonanie prac instalacyjnych zgodnie z tą
instrukcją. Zabrania się samodzielnego instalowania jednostki.
Nieprawidłowa instalacja może skutkować wyciekami wody,
porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

▪

▪
▪
▪

Do prac instalacyjnych należy używać tylko odpowiednich
akcesoriów i część.i Nieprzestrzeganie zasad zastosowania
odpowiednich części może spowodować wyciek wody,
porażenie prądem, pożar lub zerwanie urządzenia z jego
mocowania.
Urządzenie należy zainstalować na podstawie (np.
fundamencie), który wytrzyma jego ciężar.
Niewystarczająca wytrzymałość podstawy może spowodować
upadek sprzętu i ewentualne obrażenia.
Prace instalacyjne należy wykonywać z pełnym
uwzględnieniem silnego wiatru, huraganów lub trzęsień ziemi.
Nieprawidłowa instalacja może skutkować wypadkami z
powodu upadku sprzętu.
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▪

▪

▪

▪

Należy sprawdzić, czy wszystkie prace elektryczne są
wykonywane przez wykwalifikowany personel zgodnie z
lokalnymi przepisami i niniejszą instrukcją z wykorzystaniem
oddzielnego obwodu elektrycznego. Niewłaściwy układ
zasilania lub nieprawidłowa instalacja elektryczna może
prowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Należy sprawdzić, czy został zainstalowany wyłącznik
różnicowoprądowy zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi.
Brak wyłącznika różnicowoprądowego może powodować
porażenie prądem i pożar.
Należy sprawdzić, czy wszystkie przewody są zabezpieczone.
Używać odpowiednich przewodów i upewnić się, czy
połączenia zacisków lub przewody są zabezpieczone przed
wodą i innymi niekorzystnymi oddziaływaniami zewnętrznymi.
Niewłaściwe podłączenie lub przymocowanie instalacji
elektrycznej może spowodować pożar.
Podczas podłączania zasilania elektrycznego, przewody
należy ułożyć tak, aby panel przedni mógł być dobrze
zamocowany. Jeśli przedni panel nie jest na swoim miejscu,
może dojść do przegrzania zacisków, porażenia prądem lub
pożaru.

▪
▪
▪

▪

Po zakończeniu prac instalacyjnych sprawdzić, czy nie ma
wycieku czynnika chłodniczego.
Zabrania się dotykania bezpośrednio jakiegokolwiek
wyciekającego czynnika chłodniczego, gdyż może to
spowodować silne odmrożenie.
Zabrania się dotykania rurociągów czynnika chłodzącego
podczas pracy i zaraz po niej, ponieważ rurki chłodnicze mogą
być gorące lub zimne, zależnie od trybu w jakim pracował
czynnik płynąc przez rurki, sprężarkę i inne części urządzenia.
W przypadku dotknięcia rurociągów czynnika chłodniczego
możliwe są oparzenia lub odmrożenia. W celu uniknięcia
urazu, należy poczekać, aż rurki powrócą do normalnej
temperatury lub należy założyć rękawice ochronne.
Zabrania się dotykania części wewnętrznych (pompy, grzałki
rezerwowe, itp.) podczas pracy i zaraz po jej zakończeniu.
Dotknięcie części wewnętrznych może powodować oparzenia.
Aby uniknąć urazów, należy zapewnić czas na powrót części
wewnętrznych do normalnej temperatury lub, jeśli trzeba je
dotknąć, pamiętać, o konieczności stosowania rękawic
ochronnych.

OSTROŻNIE
▪ Jednostkę należy uziemić.
Rezystancja uziemienia powinna być zgodna z lokalnym prawem i
przepisami. Nie łączyć przewodu uziemiającego z rurkami
gazowymi ani wodnymi, instalacją odgromową ani z
telefonicznymi przewodami uziemiającymi.
Niewłaściwe uziemienie może spowodować porażenie
prądem elektrycznym. Nie należy uziemiać do :
a) Rury czynnika chłodniczego. W przypadku wycieku gazu
może wystąpić pożar lub eksplozja.
b) Rury wody.
c) Piorunochron lub przewody telefoniczne. W przypadku
uderzenia pioruna, natężenie prądu może wzrosnąć
nienaturalnie.
▪ Kabel zasilający należy instalować w odległości co najmniej 1
metra od telewizorów lub radioodbiorników, aby zapobiec
zakłóceniom i szumom. W zależności od fal radiowych
odległość 1 metra może nie wystarczyć, aby wyeliminować
zakłócenia.
▪ Zabrania się mycia urządzenia. Może to spowodować
porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Urządzenie musi
zostać zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami dot.
okablowania. Jeśli przewód zasilający elektryczny jest
uszkodzony,
musi
on
zostać
wymieniony
przez
wykwalifikowane osoby, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
▪ Zabrania się instalowania urządzenia w następujących
miejscach:
a) W miejscach, w których występuje gazy, pary czy mgły oleju.
W miejscach tych części plastikowe mogą ulec korozji,
powodując ich poluzowanie lub wycieki wody.
b) Tam, gdzie występują gazy korozyjne (takie jak np. opary
kwasu siarkowego).
W takim przypadku, korozja rurek miedzianych lub lutowanych
części może spowodować wyciek czynnika chłodniczego.
c) W miejscu, w którym znajdują się maszyny emitujące fale
elektromagnetyczne.
Fale elektromagnetyczne mogą zakłócić działanie systemu
sterowania i spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
d) W miejscach w których może dojść do wycieku łatwopalnych
gazów, w miejscach występowania włókna węglowego lub
palnego pyłu lub tam gdzie są używane lotne substancje
łatwopalne takie jak rozcieńczalniki do farb lub benzyna. Te
rodzaje gazów mogą spowodować pożar.

e) Tam gdzie powietrze zawiera duże ilości soli, np. teren w
bezpośredniej bliskości morza.
f) Tam gdzie napięcie ulega wahaniu, np. w zakładach
produkcyjnych.
g) W pojazdach lub na statkach.
h) Tam, gdzie występują kwaśne lub zasadowe opary.
▪ To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat
i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, motorycznych lub umysłowych lub braku
doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub
poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób
bezpieczny i zrozumiały istniejące zagrożenia. Dzieci nie
powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i
konserwacja realizowane przez użytkownika nie powinny być
wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
▪ Dzieci powinny być nadzorowane w celu zapewnienia, że nie
bawią się tym urządzeniem.
▪ UTYLIZACJA: Zabrania się utylizacji tego produktu jako
niesortowanego odpadu gospodarczego. Takie odpady
należy gromadzić osobno celem specjalnej obróbki. Zabrania
się utylizowania urządzeń elektrycznych jak odpadów
gospodarczych, należy stosować odrębne pojemniki do ich
gromadzenia. Należy skontaktować się z lokalnymi służbami
celem uzyskania informacji dotyczącej dostępnych systemów
gromadzenia. Utylizowanie urządzeń elektrycznych na
wysypiskach
może
spowodować
niebezpieczeństwo
przeniknięcia do wód gruntowych niebezpiecznych
substancji.
▪ Instalacja elektryczna musi być wykonywana przez
profesjonalnych techników zgodnie z krajowymi przepisami
elektrycznymi oraz schematem elektrycznym.
Zgodnie z przepisami krajowymi wykonując zasilanie elektryczne
należy stosować rozłącznik wielobiegunowy z przerwą stykową
co najmniej 3 mm oraz wyłącznik różnicowoprądowy o
znamionowej wartości nieprzekraczającej 30 mA.
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WŁAŚCIWOŚCI OGÓLNE
Dyrektywy europejskie
Firma niniejszym oświadcza, że dana maszyna spełnia wymagania określone w następujących dyrektywach:
●
●
●
●
●
●
●

Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
Dyrektywą o zgodności elektromagnetycznej 2014/30/WE
Dyrektywa ERP 2009/125/WE (UE) nr 811/2013 (UE) nr 813/2013
Dyrektywa w sprawie etykietowania efektywności energetycznej 2010/30/UE
Dyrektywa WEE 2002/96/WE
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE
Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006

Wszelkie inne dyrektywy muszą być uznane za niemające zastosowania.
Tabliczka identyfikacyjna urządzenia
Rysunek po lewej stronie przedstawia tabliczkę identyfikacyjną urządzenia, przymocowaną do zewnętrznej lewej strony panelu
elektrycznego. Opis danych podano poniżej
PRZYKŁAD

ABB1 CDEFGHILMNOPQRS-

Znak handlowy
Model
Kod
Numer fabryczny
Moc chłodnicza
Moc grzewcza
Moc pobierana w trybie chłodzenia
Moc pobierana w trybie ogrzewania
Norma odniesienia
Zasilanie elektryczne
Prąd przy maks. obciążeniu
Rodzaj i ilość czynnika chłodniczego
Masa transportowa urządzenia
Poziom ciśnienia akustycznego w
odległości 1 m
Stopień ochrony IP
Maksymalne ciśnienie po stronie
wysokiego ciśnienia
Maksymalne ciśnienie po stronie
niskiego ciśnienia
Jednostka atestacyjna PED

PRZYKŁAD

Prezentacja jednostki
Ta seria pomp ciepła powietrze-woda jest wystarczająca dla zaspokojenia potrzeb grzewczo chłodzących w instalacjach małej i średniej
mocy.
Wszystkie urządzenia przeznaczone są do instalacji zewnętrznej i są zdolne wytwarzać czynnik grzewczy o temperaturze do 60 °C. Mogą
być stosowane w systemach z ogrzewaniem podłogowym, klimakonwektorami, grzejnikami oraz do pośredniej produkcji ciepłej wody
użytkowej (CWU) .
Jednostki charakteryzują się wykorzystaniem sprężarki pracującej z silnikiem w technologii DC Inverter, która pozwala na modulowanie
wydajności od 30 do 120% wartości znamionowej i są wyposażone w zestaw hydrauliczny obejmujący wszystkie niezbędne elementy
umożliwiające szybką i bezpieczną instalację.
Jednostki charakteryzują się wysoką sprawnością energetyczną i niskim poziomem hałasu i mogą być wykorzystane jako jedyne źródło
ciepła dla układu lub zintegrowane z innymi źródłami energii, takimi jak grzałki elektryczne lub kocioł.
Wszystkie jednostki są dostarczane z czujnikiem temperaturowy (w zestawie) do zbiornika ciepłej wody użytkowej (CWU) oraz z
czujnikiem temperatury zewnętrznej powietrza (zainstalowanym już na urządzeniu) w celu zapewnienia sterowania temperaturowego w
trybach grzania i chłodzenia.
Wszystkie urządzenia zostały zmontowane i poddane indywidualnym próbom w zakładzie produkcyjnym. Instalacja wymaga jedynie
podłączenia elektrycznego i wodnego.
Kod identyfikacyjny urządzenia
Kody identyfikujące urządzenia oraz znaczenie zastosowanych kodów literowych opisano poniżej.

Jednostka

Model

Zasilanie

5,7,9
12,14,16
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Główne komponenty jednostki
▪

OBWÓD CHŁODNICZY: oddzielony jest od części powietrznej pompy w celu uproszczenia czynności konserwacyjnych. Wyposażony
jest w sprężarkę dwuwirnikową napędzaną silnikiem z falownikiem DC. Jest ona umieszczona na gumowych podporach tłumiących
drgania i owinięta podwójną warstwą materiału pochłaniającego dźwięk, aby zredukować hałas. Ponadto sprężarka jest wyposażona
w grzałkę oleju. Obwód wyposażony jest w lutowany płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej wraz z grzałką
przeciwzamrożeniową, elektronicznym zaworem rozprężnym dwuprzepływowym, zaworem czterodrogowym, wentylatorem osiowym
z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego z kratkami ochronnymi, żebrowaną wężownicą z rurek miedzianych i żebrowaniami z
aluminium. Obwód jest sterowany za pomocą czujników temperatury i przetworników ciśnienia, oraz zabezpieczony przez czujniki
wysokiego i niskiego ciśnienia.

▪

OBWÓD WODNY: oddzielony jest od części powietrznej pompy w celu uproszczenia czynności konserwacyjnych. Wyposażony jest
w elektronicznie sterowaną pompę obiegową (bezszczotkowy silnik prądu stałego), czujnik przepływu wody, automatyczny
odpowietrznik, manometr wody, naczynie rozprężne, zawór bezpieczeństwa, filtr wody Y (dostarczane wraz z urządzeniem, ale nie
zainstalowane). Płytowy wymiennik ciepła oraz wszystkie przewody wodne są izolowane termicznie, aby uniknąć tworzenia się
kondensatu i zmniejszyć straty ciepła.
MOD. 5-7-9

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

Odpowietrznik. Powietrze pozostałe w obwodzie wodnym
będzie automatycznie usuwane poprzez odpowietrznik
3. Naczynie wzbiorcze (2L)
4. Czujnik ciśnienia
7. Przyłącze ciekłego czynnika chłodniczego
8. Manometr. Manometr umożliwia odczyt ciśnienia wody w
obwodzie wodnym.
9. Czujnik przepływu. Czujnik przepływu sprawdza przepływ w
obwodzie wodnym i zabezpiecza wymiennik ciepła przed
zamarznięciem oraz pompę przed uszkodzeniem.
10. Pompa. Pompa realizuje obieg wody w obwodzie wodnym
11. Wymiennik ciepła
12. ZASILANIE CO
12.1 Zaworek odpowietrzający na zasilaniu CO
13. Zawór bezpieczeństwa. Zawór zapobiega nadmiernemu
ciśnieniu w obwodzie wodnym poprzez otwarcie przy 3 bar
14. POWRÓT CO
14.1 Zaworek spustowy na powrocie CO
15.1 Elektryczna taśma grzewcza
- Czujniki temperatury. Cztery czujniki temperatury wyznaczają
temperatury wody i czynnika chłodzącego w rożnych punktach
obwodu wodnego.
1.

Odpowietrznik. Powietrze pozostałe w obwodzie wodnym
będzie automatycznie usuwane poprzez zawór wylotowy
powietrza
3. Naczynie wzbiorcze (5L)
4. Czujnik ciśnienia
5. Podłączenie gazowego czynnika chłodniczego
7. Przyłącze ciekłego czynnika chłodniczego
8. Manometr. Manometr umożliwia odczyt ciśnienia wody w
obwodzie wodnym
9. Czujnik przepływu. Czujnik przepływu sprawdza przepływ w
obwodzie wodnym i zabezpiecza wymiennik ciepła przed
zamarznięciem oraz pompę przed uszkodzeniem
10. Pompa. Pompa realizuje obieg wody w obwodzie wodnym
11. Wymiennik ciepła. Manometr umożliwia odczyt ciśnienia
wody w obwodzie wodnym
12. ZASILANIE CO
12.1 Zaworek odpowietrzający na zasilaniu CO
13. Zawór bezpieczeństwa. Zawór nadmiarowy zapobiega
nadmiernemu ciśnieniu w obwodzie wodnym poprzez
otwarcie przy 3 bar
14. POWRÓT CO
14.1 Zaworek spustowy na powrocie CO
15. Elektryczna taśma grzewcza (15.1-15.3)
- Czujniki temperatury. Cztery czujniki temperatury wyznaczają
temperatury wody i czynnika chłodzącego w rożnych punktach
obwodu wodnego.
1.

8

Schemat funkcjonalny układu wodnego
1
Odpowietrznik
2
Naczynie wzbiorcze
3
Przyłącze gazowego czynnika chłodniczego.
5
Przyłącze ciekłego czynnika chłodniczego.
7
Manometr
8
Czujnik przepływu
9
Pompa obiegowa
10 Wymiennik ciepła
11 Zasilanie CO
12 Zawór bezpieczeństwa
13 Powrót CO
14.1 Elektryczna taśma grzewcza
14.2 Elektryczna taśma grzewcza
14.3 Elektryczna taśma grzewcza
Czujniki temperatury: TW_in; TW_out; T1 (czujniki wody)
T2B; T2 (czujniki czynnika chłodniczego)
Układ sterowania
Interfejs użytkownika składa się z podłączonego przewodowo zdalnego sterownika (do 50 m od jednostki) który umożliwia zarządzanie:
-

UKŁADEM GRZEWCZYM I CHŁODZĄCYM, w którym pompa ciepła stanowi wyłączne źródło
energii. Urządzenie, jeśli jest uruchamiane w trybie ogrzewania lub chłodzenia, działa poprzez
modulowanie częstotliwości sprężarki, w celu utrzymania temperatury produkowanej wody wg
wartości zadanej ustawionej przez sterownik. Za pomocą odpowiednich nastaw można
wykorzystać zdalny sterownik (np. dla systemów jednostrefowych) jako termostat pokojowy.

-

PRODUKCJĄ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ (CWU). Urządzenie jest uruchamiane w trybie
grzania, aby utrzymać temperaturę zbiornika CWU (poza zakresem dostawy) wg wartości
zadanej. Wymaga to zabudowania wraz ze zbiornikiem CWU: 3-drożnego zaworu
rozdzielającego (poza zakresem dostawy) i czujnika temperatury (czujnik T5, L = 10 m,
dostarczonego w zestawie z pompą).

-

DODATKOWYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII (kocioł lub grzałka elektryczna). W zależności od
ustawionych parametrów, źródła te można aktywować jako zintegrowane lub zamiennie do pompy ciepła, gdy układ jest używany
do ogrzewania pomieszczeń lub do produkcji wody użytkowej CWU.
Sterownik włącza także dodatkowe źródła energii w przypadku, gdy pompa ciepła nie działa.

-

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA ZBIORNIKA CWU. Sterownik może zarządzać włączaniem grzałki elektrycznej zamontowanej do
zbiornika CWU w zintegrowaniu cieplnym z pompą ciepła, do dezynfekcji lub jako źródło rezerwy energetycznej dla produkcji ciepłej
wody użytkowej w przypadku, gdy pompa ciepła nie działa.

-

SZYBKIE PRZYGOTOWANIE CWU. Funkcja ta może być aktywowana ręcznie i pozwala na nadanie priorytetu dla produkcji ciepłej
wody użytkowej poprzez włączenie wszystkich źródeł energii (pompy ciepła, grzałek elektrycznych, kotła) dostępnych do podgrzewu
wody użytkowej, aby w jak najkrótszym czasie zbiornik CWU osiągnął wymaganą wartość zadaną.

-

FUNKCJA DEZYNFEKCJI. Z poziomu sterownika można ustawić tygodniowe cykle dezynfekcji wody w zbiorniku CWU. W celu
wykonania tych cykli pompa ciepła musi być zintegrowana z grzałką CWU lub kotłem.

-

TRYB SILENT. Jeśli ten tryb jest aktywny, to pozwala on na zmniejszenie maksymalnej częstotliwości sprężarki i prędkości
wentylatora tak, aby zmniejszyć emitowany hałas i moc pobieraną przez urządzenie. Przewidziano 2 poziomy wyciszania: poprzez
programowanie czasowe można zdefiniować dane dla 2 dziennych przedziałów czasowych żądanego poziomu wyciszenia (np. w
nocy).

-

WŁ / WYŁ za pomocą zewnętrznego styku. Urządzenie może być włączane i wyłączane (np. termostat / zdalny przełącznik) za
pośrednictwem styku zewnętrznego: w tym przypadku urządzenie będzie działać w aktualnie ustawionym trybie.

-

OGRZEWANIE / CHŁODZENIE poprzez styki zewnętrzne. Urządzenie może być uruchamiane w trybie ogrzewania lub chłodzenia
za pomocą dwóch styków zewnętrznych np. termostatu (który zarządza zapotrzebowaniem ciepła i chłodu) lub przełącznikiem
zdalnym.

-

TRYB ECO / COMFORT. Dla obu trybów (ogrzewania i chłodzenia) możliwe jest zdefiniowanie dziennych przedziałów czasowych i
odpowiadających im wartości zadanych dla trybów ECO i COMFORT.

-

HARMONOGRAM TYGODNIOWY Pozwala on na zaplanowanie 6 przedziałów czasowych dla każdego dnia tygodnia: dla każdego
przedziału czasowego można zdefiniować tryb (CHŁODZENIE / OGRZEWANIE / CWU) i wymaganą wartość zadaną.

-

Ochrona przed zamarzaniem. Gwarantowana dla temperatur powietrza zewnętrznego do -20 °C. Dzięki elektronicznemu
zarządzaniu urządzeniem, które umożliwia nagrzanie wody przy użyciu taśmy grzejnej przeciw zamarzaniu (standard dla płytowego
wymiennika ciepła), pompa ciepła pracującej w trybie grzania z elektrycznym wspomaganiem (jeśli jest zainstalowane).

-

Szczegółowa diagnostyka alarmów z historią alarmów.

-

Wyświetlanie wszystkich parametrów roboczych.
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Komponenty dostarczane z urządzeniem

NAZWA

KSZTAŁT

5-7-9

12-12T-14-14T-16-16T

Instrukcja instalacja jednostki na zewnątrz i
obsługi (niniejsza instrukcja)

1

1

Instrukcja sterownika przewodowego

1

1

Filtr typu Y *

1

1

Element przyłączeniowy wylotu kondensatu

2

1

Interfejs użytkownika (cyfrowy zdalny sterownik)

1

1

0

2

3

3

T5 : czujnik dla zbiornika CWU

1

1

Zacisk czujnika temperatury

1

0

Przejściówka kablowa

1

1

Opaska do spinania instalacji elektrycznej

*: obligatoryjne na złączu wlotowym wody.

AKCESORIA
Ferroli – booster: elektryczna wspomagająca grzałka przepływowa (w postaci osobnego modułu). Odpowiednia do instalacji
wewnętrznej, składa się z grzałki elektrycznej (3kW, 230V-1-50) zamontowanej wewnątrz obudowy z lakierowanej blachy stalowej wraz
z elektrycznym panelem sterującym. Grzałka jest wykorzystywana przez pompę ciepła, w celu zintegrowanego/zastępczego grzania w
trybie ogrzewania, do wytwarzanie wody grzewczej w przypadku gdy pompa ciepła jest zatrzymana z powodu osiągnięcia granicznych
wartości eksploatacyjnych lub alarmu.
Gumowe podkładki antywibracyjne.
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WARTOŚCI GRANICZNE EKSPLOATACJI POMPY

Temperatura powietrza
otoczenia °C

TRYB OGRZEWANIA

Z grzałkami elektr. lub
kotłem

Temperatura wody
zasilającej °C

Temperatura powietrza
otoczenia °C

TRYB CWU

Z grzałkami elektr. lub
kotłem

UWAGA DLA TRYBU CWU :
temperatura wody wylotowej jest
temperaturą wody wyprodukowanej
przez urządzenie, a nie temperaturą
CWU dostępną dla użytkownika;
Temperatura ciepłej wody użytkowej
jest w rzeczywistości funkcją tego
parametru i powierzchni wężownicy
podgrzewacza
ciepłej
wody
użytkowej.

Temperatura wody
zasilającej °C

Temperatura powietrza
otoczenia °C

TRYB CHŁODZENIA

Temperatura wody
zasilającej °C
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PARAMETRY I DANE TECHNICZNE
Dane techniczne
Klasa energetyczna w trybie ogrzewania - klimat średni

Models

5

7

Klasa energetyczna – średnia temp
(woda 55°C)
Okres sprawności – średnia temp
(woda 55°C)
Klasa energetyczna – niska temp
(woda 35°C)
Okres sprawności – niska temp
(woda 35°C)

A++

A++

A++

126

126

127

A++

A++

A++

176

178

163

9

10
A++
129

162

12

12T

14

A++

A++

A++

129

131

128

A++

A++

A++

166

175

173

14T
A++
128
A++
168

16

16T

A++

A++

125

126

A++

A++

167

164

UWAGA: Deklarowane zgodnie z europejskim rozporządzeniem 811/2013. Wartości odnoszą się do jednostek bez opcji i akcesoriów.

Parametry pracy

Te wartości odnoszą się do urządzeń bez uwzględnienia dodatkowych opcji i
osprzętu.
Dane deklarowane zgodnie z normą EN 14511:
EER (Współczynnik wydajności chłodniczej) = stosunek całkowitej mocy
chłodniczej do rzeczywistego poboru mocy jednostki
COP (Współczynnik wydajności) = stosunek całkowitej mocy grzewczej do
rzeczywistego poboru mocy jednostki

A35W7 = źródło: powietrze 35°C – term. suchy / instalacja: temp. wody na
wlocie 12°C, na wylocie 7°C
A35W18 = źródło: powietrze 35°C term. suchy / instalacja: temp. wody na wlocie
23°C, na wylocie 18°C
A7W45 = źródło: powietrze na wlocie 7°C term. suchy 6°C term. wilgotny /
instalacja: temp. wody na wlocie 40°C, na wylocie 45°C
A7W35 = źródło: powietrza na wlocie 7°C term. suchy 6°C term. wilgotny /
instalacja: temp. wody na wlocie 30°C, na wylocie 35°C

Dane ogólne
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WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA POMPY OBIEGOWEJ
Ustawianie prędkości pompy
Prędkość pompy można wybrać, ustawiając czerwoną pokrętło na pompie. Punkt nacięcia wskazuje prędkość
pompy.
Domyślnym ustawieniem jest najwyższa prędkość (III).
Jeśli przepływ wody w systemie jest zbyt wysoki, prędkość może być ustawiona na niski (I).
Na poniższym wykresie pokazana jest dostępna funkcja wysokości podnoszenia w zależności przepływu wody.

Prędkość I II III
Wysokość podnoszenia kPa

Wysokość podnoszenia kPa

Prędkość I II III

Natężenie przepływu wody [m3/h]
Mod. 5-7-9

Natężenie przepływu wody [m3/h]
Mod. 12-12T-14-14T-16-16T

Diodowa diagnostyka pompy i rozwiązania.
Pompa ma diodowy wyświetlacz stanu pracy. Ułatwia to technikowi
znalezienie przyczyny usterki w systemie grzewczym.
1. Jeśli dioda LED świeci ciągle na zielono oznacza to, że pompa
pracuje normalnie.
2. Jeśli dioda LED miga na zielono oznacza to, że pompa pracuje
w trybie odpowietrzania. Pompa pracuje przez okres 10-minut
realizując funkcję odpowietrzania. Po zakończeniu cyklu instalator
musi dostosować docelową wydajność.
3. Jeśli dioda LED miga na zielono lub czerwono, oznacza to, że
pompa przestała działać z przyczyny zewnętrznej. Pompa
ponownie uruchomi się samoczynnie po zniknięciu nieprawidłowej
sytuacji.

Prawdopodobną przyczyną problemu jest zbyt niskie napięcie
pompy lub przepięcie (U<160V lub U>280V), należy sprawdzić
napięcie zasilania. Innym powodem może być przegrzanie modułu
i należy sprawdzić temperaturę wody i otoczenia.
4. Jeśli dioda LED miga na czerwono, oznacza to, że pompa
przestała działać i wystąpiła poważna usterka (np. zablokowana
pompa). Pompa nie może się ponownie uruchomić ze względu na
trwałą awarię i powinna zostać wymieniona.
5. Jeśli dioda nie świeci się, oznacza to brak zasilania pompy,
prawdopodobnie pompa nie jest podłączona do zasilania. Należy
sprawdzić połączenie przewodu. Jeśli pompa nadal działa,
oznacza to, że dioda LED jest uszkodzona. Lub uległa
uszkodzeniu elektronika i należy wymienić pompę.

Diagnostyka awarii w chwili pierwszej instalacji
▪ Jeśli na interfejsie użytkownika nic się nie wyświetla, przed
diagnozowaniem możliwych kodów błędów należy sprawdzić,
czy nie występują jakieś nieprawidłowości.
▪ Błąd odłączenia lub okablowania (między zasilaczem a
urządzeniem oraz między jednostką a interfejsem użytkownika).

▪ Bezpiecznik na płytce drukowanej mógł ulec przepaleniu.
▪ Jeśli interfejs użytkownika pokazuje "E8" lub "E0" jako kod
błędu, istnieje możliwość, że w systemie znajduje się powietrze,
lub poziom wody w układzie jest mniejszy od wymaganego
minimum.
▪ Jeśli na interfejsie użytkownika wyświetlany jest kod błędu E2,
należy sprawdzić przewody między interfejsem użytkownika a
urządzeniem.
Więcej kodów błędów i przyczyn awarii można znaleźć w p. 13.3
Kody błędów
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DANE WYMIAROWE
Dane wymiarowe
Mod. 5 - 7 - 9

Modele
Opakowanie (Szer.
x Wys. X Głęb.)
Masa netto / brutto

5

7

9

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

12

12T

1500x1140x450
99 / 117

14

14T

16

16T
mm

1475x1580x440
162 / 178

177/193

162 / 178

177/193

162 / 178

177/193

kg

Przyłącza wodne

Mod. 5 - 7 - 9

Zasianie CO
1” GZ
Powrót CO
1” GZ

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

Zasilanie CO
1”1/4 GZ

Powrót CO
1”1/4 GZ
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Minimalna przestrzeń robocza
W celu prawidłowego zainstalowania jednostki, należy zachować wymiary przewidziane dla wolnej przestrzeni, która musi być
pozostawiona wokół jednostki, tak jak pokazano na rysunku.
(A) W przypadku montażu w układzie zestawu warstwowego
/układ pionowy/
1. W przypadku występowania przeszkód przed stroną wylotową.

Jednostka
5-7-9
12-12T-1414T-16- 16T

(B) W przypadku montażu w systemie wielorzędowym
(do zastosowań na dachu, itp.)
1. W przypadku instalowania jednej jednostki w rzędzie.

A (mm)
1000

Jednostka
5-7-9

A (mm)
1500

B1 (mm)
500

B2 (mm)
300

C (mm)
300

1500

12-12T-1414T-16- 16T

2000

1000

300

300

2. W przypadku występowania przeszkód przed stroną wlotową.

2. W przypadku instalowania wielu jednostek (2 jednostki lub
więcej) w ustawieniu równoległym.

Jednostka
5-7-9
12-12T-1414T-16- 16T

A (mm)
2000

B1 (mm)
500

B2 (mm)
300

C (mm)
300

2500

1000

300

300
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MAGAZYNOWANIE I USTAWIANIE
Rys. 1

Rys. 2

Mod. 5 - 7 - 9

Mod. 12-12T-14-14T-16-16T
System
sterowania
elektrycznego
Listwa zaciskowa

Układ wodny

Mod. 5 - 7 - 9

Układ czynnika
chłodzącego

Mod. 12-12T-14-14T-16-16T
Należy zdemontować płytę
ochronną po instalacji

Spinka
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Przechowywanie
●
Urządzenia należy przechowywać w suchym miejscu, chronionym przed słońcem, deszczem, piaskiem i wiatrem.
●
Należy przestrzegać warunków przechowywania podanych poniżej:
o
Zabrania się układania jednostek w stosy
o
Maksymalna temperatura = 60 °C
o
Minimalna temperatura = -10 °C
o
Wilgotność maks. 90%
o
Należy unikać umieszczania jednostek pakowanych w osłonie termoutwardzalnej w bezpośrednim nasłonecznieniu, ponieważ
ciśnienie wewnątrz obiegów czynnika chłodniczego może wzrosnąć do wartości otwierających zawory bezpieczeństwa.

Usuwanie opakowań
Materiały opakowaniowe należy utylizować i usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi, uważając, aby nie uszkodzić urządzenia.

Kontrola po dostawie
Jak tylko dostawa zostanie zrealizowana, konieczne jest upewnienie się, że wszystkie zamówione przedmioty zostały dostarczone i że
przesyłka jest kompletna. Ostrożnie sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone. W przypadku wykrycia widocznych uszkodzeń
należy niezwłocznie powiadomić przewoźnika i wprowadzić adnotacje w liście przewozowym "Odbiór z zastrzeżeniem z powodu
wyraźnego uszkodzenia".
Dostawa ex works oznacza, że zgodnie z prawem zwrot wszelkich kosztów szkód spoczywa na firmie ubezpieczeniowej.
Przed instalacją
Należy zweryfikować nazwę modelu i numer seryjny urządzenia.

Przemieszczanie
Ze względu na stosunkowo duże wymiary i dużą masę, urządzenie
powinno być przenoszone tylko za pomocą urządzeń
podnoszących z zawiesiami. Zawieszenia można zamocować do
specjalnych uchwytów na ramie podstawy, które są specjalnie do
tego przeznaczone.

OSTROŻNIE
▪
▪
▪

Lin

Nie rozpakowywać
Środek ciężkości

Otwory do zamocowania
zawiesi transportowych z
prawej i lewej strony palety

W celu uniknięcia obrażeń, nie należy
dotykać aluminiowych żeberek jednostki.
Zabrania się wykorzystywania uchwytów w
kratkach wentylatorów, aby uniknąć ich
uszkodzenia.
Jednostka jest bardzo ciężka! Należy
zapobiegać upadkowi urządzenia np. z
powodu niewłaściwego nachylenia podczas
przemieszczania.
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Wybór miejsca instalacji
Należy wybrać miejsce instalacji, w którym spełnione są następujące warunki i które jest zgodne z wymaganiami klienta:
Miejsce musi być dobrze wentylowane
Miejsca, w których urządzenie nie przeszkadza najbliższym sąsiadom.
Bezpieczne miejsce, które wytrzyma masę urządzenia i wibracje oraz w którym urządzenie może być zainstalowane na równym
poziomie.
Miejsca, gdzie nie występują palne gazy lub wycieki produktu.
Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
Miejsca, w których można zapewnić przestrzeń do konserwacji.
Miejsca, w których długość przewodów i okablowania jednostek mieści się w dozwolonych zakresach.
Miejsca, gdzie wyciek wody z urządzenia nie może spowodować szkód (np. w przypadku zablokowanej rurki spustowej).
Miejsca, gdzie można uniknąć deszczu, w możliwie największym stopniu.
Zabrania się instalowania urządzenia w miejscach często używanych jako miejsca pracy. W przypadku prac budowlanych (np.
szlifowanie itp.), w których powstaje znaczne zapylenie, należy przykrywać urządzenie.
Zabrania się umieszczania jakichkolwiek przedmiotów lub sprzętu na górze urządzenia (górna płyta).
Zabrania się wspinania, siadania lub stawania na powierzchni urządzenia.
Należy podjąć niezbędne środki ostrożności w przypadku wycieku czynnika chłodniczego zgodnie z odpowiednimi ustawami i
przepisami lokalnymi.

▪

OSTRZEŻENIE

Należy przedsięwziąć niezbędne środki w celu uniknięcia wykorzystania urządzenia jako schronienia przez małe zwierzęta. Małe
zwierzęta uszkadzając części elektryczne mogą powodować usterki jak tlenie instalacji się lub pożar urządzenia. Należy
utrzymywać w czystości obszar wokół urządzenia.

Podczas instalacji urządzenia w miejscu narażonym na silny wiatr należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie.
Silne wiatry o prędkości 5 m/s lub silny podmuch na wylocie powietrza może powodować zasysanie powietrza wywiewanego, co
może mieć następujące konsekwencje:
Pogorszenie wydajności roboczej.
Często przyspieszenie zamarzania w trybie ogrzewania.
Zakłócenie działania spowodowane wzrostem ciśnienia.
Typ
A(mm)
Gdy silny wiatr wieje ciągle na część przednią urządzenia
Typ
(parownik), wentylator może się obracać bardzo szybko,
5-7-9
1000
nawet do zniszczenia.
Należy zapoznać się warunkami instalacji tego urządzenia w miejscu,
12-12T-14
gdzie można przewidzieć kierunek wiatru.
-14T-16- 16T
1500
▪
Odwróć stronę wylotu powietrza w kierunku ściany budynku,
ogrodzenia lub ekranu.
Upewnić się, że jest wystarczająco dużo miejsca na instalację
▪
Ustawić stronę wylotową pod kątem prostym do kierunku wiatru.
silny wiatr
▪
Przygotować kanały odwadniające wokół fundamentu, aby
odprowadzać odcieki z otoczenia jednostki.
▪
Jeśli woda odciekowa nie spływa łatwo, należy jednostkę powietrze
zamontować na fundamencie np. z betonowych bloków itp. wydmuchiwane
(wysokość fundamentu powinna wynosić około 100 mm.
silny wiatr
▪
Jeśli urządzenie jest instalowane na ramie, należy zainstalować
płytę wodoszczelną (około 100 mm) na spodzie urządzenia, aby powietrze
woda nie dostała się od dołu.
wydmuchiwane
▪
Podczas instalowania urządzenia w miejscach narażonych na
śnieg należy zwrócić szczególną uwagę na podniesienie fundamentu tak wysoko jak to możliwe.
▪
W miejscach o dużych opadach śniegu bardzo ważne jest, aby wybrać miejsce instalacji, w którym śnieg nie
wpływa na urządzenie.
Jeśli możliwe jest zacinanie boczne śniegu, należy zapewnić, aby śnieg nie przedostawał się do lameli
wymiennika ciepła (jeśli to konieczne, zbudować boczne zadaszenie).
▪
Ponieważ temperatura zewnętrzna jest mierzona za pomocą zewnętrznego czujnika, należy zapewnić, aby
instalowana jednostka znajdowała się w cieniu lub należy zadbać o zadaszenie aby uniknąć bezpośredniego
działania promieni słonecznych.
▪
Sprawdzić wytrzymałość i poziom podłoża, tak aby urządzenie nie powodowało wibracji ani hałasu podczas
pracy.
▪
Zgodnie z rysunkiem kotwienia, należy mocno zabezpieczyć urządzenie śrubami fundamentowymi.
(Przygotować cztery zestawy śrub rozporowych Ø10, nakrętek i podkładek, które są łatwo dostępne na
rynku).
▪
Najlepiej wkręcić śruby fundamentowe tak, aż ich długość wyniesie 20 mm od powierzchni fundamentu.
▪
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Posadowienie
Mod. 5 - 7 - 9

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

UWAGA
Jeśli otwory spustowe w urządzeniu są przesłonięte podstawą montażową lub podłogą, należy podwyższyć urządzenie w celu
zapewnienia wolnej przestrzeni ponad 100 mm pod urządzeniem
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PRZYŁĄCZA WODNE
Wskazówki w celu poprawnej instalacji
Dla prawidłowej konstrukcji i zabudowy instalacji hydraulicznej należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
hałasu.
Poniższe informacje sugerują prawidłową instalację urządzenia:
● Przed podłączeniem urządzenia do systemu należy dokładnie przepłukać instalację za pomocą czystej wody, napełnić, opróżnić i
oczyścić filtry. Dopiero wówczas należy przystąpić do podłączania urządzenia do systemu; Operacja ta ma zasadnicze znaczenie dla
zapewnienia prawidłowego rozruchu bez konieczności zatrzymań w celu czyszczenia filtra, gdyż istnieje przy tym ryzyko uszkodzenia
wymienników ciepła i innych elementów.
● Pompę ciepła należy z rurociągami głównymi połączyć poprzez złącza elastyczne
● W przypadku instalacji wcześniej użytkowanych zaleca się ich chemiczne oczyszczenie np. przy użyciu środka MC3+ oraz jej
zabezpieczenie inhibitorem korozji MC1+ dostępnych w sieci sprzedaży Ferroli Poland
● Wykwalifikowany personel musi sprawdzić jakość wody lub mieszaniny. Unikać obecności soli nieorganicznych, zanieczyszczeń
biologicznych (wodorostów, itp.) zawiesiny stałej, rozpuszczonego tlenu. Należy również zapewnić prawidłowe pH. Woda o
nieodpowiednich parametrach może powodować spadek ciśnienia ze względu na silne zabrudzenia filtra, zmniejszenie efektywności
energetycznej i narastające objawy korozyjne, które mogą uszkodzić urządzenie.
● Instalacja grzewcza powinna mieć najmniejszą możliwą liczbę kolanek, aby zminimalizować opory i musi być odpowiednio podparta,
aby uniemożliwić nadmierne naprężenia połączeń urządzenia.
● Zamontować zawory odcinające w pobliżu elementów wymagających konserwacji, aby je wyizolować podczas prac konserwacyjnych
i umożliwić ich wymianę bez konieczności zrzucania zawartości układu.
● Przed zaizolowaniem rur i napełnianiem systemu przeprowadzić wstępne kontrole, aby upewnić się, że nie ma wycieków.
● Zaizolować wszystkie przewody wody lodowej, aby zapobiec tworzeniu się kondensatu wzdłuż rur. Zapewnić, aby wykorzystywany
materiał był materiałem paroszczelnym. Należy również zapewnić, aby zawory odpowietrzające były dostępne przez izolację.
● Należy stosować elastyczne połączenia do urządzenia.
● Należy unikać, aby ciężar rur połączeniowych obciążał przyłącza hydrauliczne urządzenia stosując odpowiednie podpory.
● Należy zawsze używać materiałów, które są kompatybilne z wodą używaną w układzie i materiałami stosowanymi w urządzeniu.
● Należy zapewnić, aby elementy zainstalowane na rurociągach mogły wytrzymać ciśnienie i temperaturę wody.
● W celu zapewnienia całkowitego odwadniania układu podczas konserwacji, należy zapewnić spusty w dolnych punktach układu.
● We wszystkich wysokich punktach układu muszą być zamontowane odpowietrzniki, które powinny znajdować się w miejscach łatwo
dostępnych do obsługi. Wewnątrz urządzenia przewidziano automatyczne odpowietrzanie. Sprawdzić, czy zawór odprowadzania
powietrza nie jest zbyt mocno dokręcony, aby możliwe było pozostawienie automatycznego uwalniania powietrza z układu wody.
Filtr wodny
Na wejściu urządzenia należy zainstalować filtr wody typu Y (dostarczany wraz z urządzeniem).
Parametry wody w układzie
Aby uniknąć problemów z korozją w wymiennikach wody, należy zapewnić, aby woda używana w instalacji spełnia wymagania podane w
tabeli.
PH
SO4
HCO3 -/ SO4 -Twardość całkowita
ClPO4 3NH3

7,5 ÷ 9,0
< 100
> 1,0
8,0 ÷ 15,2
< 50
< 2,0
< 0,5

ppm
°F
ppm
ppm

ppm

Wolny chlor
Fe3+
Mn++
CO2
H2S
Temperatura
Zawartość tlenu

< 0,5
< 0,5
< 0,05
< 50
< 50
< 65
< 0,1

ppm
ppm
ppm
ppm
PPb
°C
ppm

Rurociąg wodny
Należy uwzględniać wszystkie długości rur oraz odległości.
Wymagania
Maksymalna dopuszczalna długość przewodów czujników wynosi 20m. Jest to maksymalna dozwolona odległość między zbiornikiem
ciepłej wody użytkowej i buforem a pompą ciepła. Długość przewodu stosowanych czujników wynosi 10 m.
W celu zoptymalizowania efektywności zaleca się zainstalowanie zaworu trójdrogowego i zbiornika ciepłej wody użytkowej możliwe
najbliżej jednostki głównej.

UWAGA
■ Jeśli instalacja jest wyposażona w zbiornik ciepłej wody użytkowej (opcjonalnie), należy
zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika i instalacji zbiornika cwu.
■ Jeśli w układzie nie ma glikolu (ochrona przed zamarzaniem), a wystąpi awaria zasilania
lub pompy, należy opróżnić układ (jak pokazano na poniższym rysunku).
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Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do stosowania w zamkniętym obiegu wodnym. Zastosowanie w obwodzie otwartym może
prowadzić do nadmiernej korozji przewodów wodnych.
Połączenia wodne muszą być wykonane zgodnie ze schematem technologicznym dostarczanym wraz z urządzeniem w odniesieniu do
poboru wody i odprowadzania wody (patrz rozdział "DANE WYMIAROWE").
Jeśli powietrze, wilgoć lub pył dostanie się do obiegu wodnego, może prowadzić to do wystąpienia problemów z urządzeniem. Dlatego
przy podłączaniu obiegu wody należy zawsze uwzględniać następujące kwestie:
▪ Stosować wyłącznie czyste rurki.
▪ Podczas usuwania zadziorów/gradów trzymaj koniec rurki skierowany w dół
▪ Zamknąć koniec rury, wkładając go przez ścianę, aby nie dostał się kurz i brud.
▪ Używać dobrej jakości środka do uszczelniania gwintów i połączeń. Uszczelnienie musi być w stanie
wytrzymać ciśnienie i temperaturę układu.
▪ Przy stosowaniu rurek metalowych i elementów z mosiądzu należy odizolować oba materiały od siebie, aby
zapobiec korozji galwanicznej. Zabrania się stosowania w obwodzie wodnym części powleczonych cynkiem.
Może wystąpić nadmierna korozja tych części, ponieważ w wewnętrznym obiegu wody stosowane są rurki
miedziane.
▪ Ponieważ mosiądz jest miękkim materiałem, należy używać odpowiednich narzędzi do podłączenia obiegu
wody. Niewłaściwe narzędzia spowodują uszkodzenie rur.
Należy uważać, aby podczas montażu rurociągu nie odkształcić rurociągu urządzenia stosując nadmierną siłę.
Odkształcenie rurociągu może prowadzić do wadliwego działania urządzenia.
▪
▪

Przy używaniu zaworu trójdrogowego w obiegu wody, najlepiej wybrać zawór kulowy typu 3-drogowego, aby zagwarantować pełne
oddzielenie ciepłej wody użytkowej i obiegu wody grzewczej
W przypadku używania zaworu trójdrogowego lub zaworu dwudrogowego w obiegu wody, zalecany maksymalny czas przełączania
zaworu powinien wynosić mniej niż 60 sekund.
Zabezpieczenie obiegu wody przed zamarznięciem
Mróz może spowodować uszkodzenie układu wodnego. Ponieważ
urządzenie jest zainstalowane na zewnątrz, a zatem układ wodny
jest narażony na wpływ temperatur zamarzania, należy stosować
środki zabezpieczenia, aby zapobiec zamarznięciu systemu.
Wszystkie części wodne są izolowane w celu zmniejszenia strat
ciepła. Izolacja musi być zainstalowana na rurociągu biegnącym w
terenie otwartym.
Urządzenie jest już wyposażone w kilka funkcji zapobiegających
zamarzaniu.
▪ Oprogramowanie zawiera specjalne funkcje używania pompy
ciepła w celu zabezpieczenia całego systemu przed
zamarzaniem.
Gdy temperatura wody w systemie spadnie do określonej wartości,
oprogramowanie podgrzewa wodę, używając pompy ciepła,

szczytowego źródła ciepła wody lub nagrzewnicy rezerwowej
(moduł grzałki przepływowej). Funkcja zabezpieczenia przed
zamarzaniem wyłącza się wtedy, gdy temperatura wzrośnie do
określonej wartości.
W przypadku awarii zasilania funkcje wymienione powyżej nie
mogą zabezpieczyć urządzenia przed zamarznięciem. Ferroli
Poland udziela gwarancji tylko na te urządzenia, których instalacja
zewnętrzna jest napełnione roztworem glikolu. Patrz odpowiednie
schematy na końcu instrukcji.
W zależności od oczekiwanej najniższej temperatury zewnętrznej
należy system wodny uzupełnić stężeniem glikolu, określonym w
poniższej tabeli. Patrz również "Ostrzeżenie: Stosowanie glikolu”
Jeśli glikol zostanie dodany do układu, będzie miało to wpływ na
działanie urządzenia. Współczynnik korekcji mocy jednostki,
natężenia przepływu i spadku ciśnienia w systemie przedstawiono
w poniższej tabeli:

Współczynnik korekcyjny dla glikolu w trybie grzewczym
GLIKOL PROPYLENOWY z wodą wytwarzaną w temperaturze od 30 ÷ 55 ° C
Procent glikolu wagowy / objętościowy
0 /0
10 /9,6
Temperatura zamarzania [°C]
0
-3,3
CCPT - Moc grzewcza
1 000
0 990
CCPA - Moc pobierana
1 000
1 010
CCQA - Natężenie przepływu wody
1 000
1 018
CCDP - Spadek ciśnienia wody
1 000
1 026

20 /19,4
-7
0 975
1 020
1 032
1 051

30 /29,4
-13
0 965
1 030
1 053
1 077

40 /39,6
-21
0 955
1 040
1 082
1 103

50 /49,4
-33
0 930
1 060
1 099
1 155

Współczynnik korekcyjny dla glikolu w trybie chłodzenia
GLYCOL PROPYLENOWY z wodą wytwarzaną w temperaturze od 5 ÷ 20 ° C
Procent glikolu wagowy / objętościowy
0 /0
10 /9,6
Temperatura zamarzania [°C]
0
-3,3
CCPF - Moc chłodnicza
1,00
0,98
CCPA - Moc pobierana
1,00
0,99
CCQA - Natężenie przepływu wody
1,00
1,01
CCDP - Spadek ciśnienia wody
1,00
1,05

20 /19,4
-7
0,96
0,98
1,03
1,11

30 /29,4
-13
0,94
0,95
1,06
1,22

40 /39,6
-21
0,92
0,93
1,09
1,38

50 /49,4
-33
0,90
0,90
1,12
1,75
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Do czujnika przepływu może dostać się woda która może zamarznąć, gdy
temperatura jest wystarczająco niska. Czujnik przepływu należy
zdemontować i wysuszyć, następnie ponownie zainstalować w jednostce.

▪
▪

UWAGA
Czujnik przepływu wykręcać obracając w lewo.
Osuszyć czujnik przepływu całkowicie

OSTRZEŻENIE
GLIKOL ETYLENOWY JEST TOKSYCZNY, DLATEGO ZABRANIA SIĘ
JEGO STOSOWANIA

OSTROŻNIE
Wymaga osuszenia
Stosowanie glikolu
▪ Stosowanie glikolu w instalacjach ze zbiornikiem CWU:
- Można stosować tylko glikol propylenowy.
▪ Jeśli przy stosowaniu glikolu występuje zbyt duże ciśnienie, należy skierować wyrzut zaworu bezpieczeństwa do miski spustowej, aby
odzyskać glikol.
▪ Glikol bez dodatku inhibitora ulega skwaśnieniu pod wpływem tlenu. Proces ten przyspiesza obecność miedzi i wyższych temperatur.
Kwaśny, nie zawierający inhibitorów glikol atakuje powierzchnie metalowe i tworzy galwaniczne ogniwa korozyjne, które powodują
poważne uszkodzenie systemu.
Ogromne znaczenie ma:
▪ To, aby przygotowanie wodnego roztworu było wykonywane prawidłowo przez wykwalifikowanego specjalistę.
▪ Stosować glikol z inhibitorami korozji, aby przeciwdziałać formowaniu się kwasów wskutek utleniania glikoli.
▪ W każdym przypadku dozwolone jest jedynie użycie glikolu propylenowego.
▪ Żaden glikol motoryzacyjny nie może być używany, ponieważ ich inhibitory korozji mają ograniczony czas życia i zawierają krzemiany,
które mogą uszkodzić lub zatkać system;
▪ To, aby nie używać elementów ocynkowanych w układach glikolowych, ponieważ może to prowadzić do wytrącania się substancji
użytych w inhibitorze korozji glikolu;
▪ Aby dobrać glikol zgodnie z materiałami stosowanymi w systemie.
▪ Aby pamiętać o higroskopijnych właściwościach glikolu. Pobiera on wilgoć ze środowiska.
▪ Pozostawienie otwartego korka pojemnika glikolu powoduje spadek stężenia glikolu co może prowadzić do zamarzania mieszki.
▪ Należy podjąć działania zapobiegawcze w celu zapewnienia minimalnego narażenia glikolu na działanie powietrza.
Napełnianie układu
1. Podłączyć dopływ do zaworu napełniania i otworzyć zawór.
2. Sprawdzić, czy odpowietrznik automatyczny jest otwarty (co najmniej 2 obroty).
3. Napełnić, aż manometr wskaże ciśnienie około 2,0 bar. Usunąć powietrze z układu w jak
największym stopniu za pomocą zaworów odpowietrzających. Powietrze znajdujące się w obiegu
może spowodować nieprawidłowe działanie pompy ciepła.
Nie zakręcać zakrętki zaworu odpowietrzającego w górnej części urządzenia, gdy układ pracuje.
Zawór odpowietrzający należy otworzyć, obracając w lewo co najmniej 2 pełne obroty, aby
odprowadzić powietrze z układu.

UWAGA
Podczas napełniania usunięcie całego powietrza z układu może nie być możliwe. Pozostałe powietrze zostanie usunięte przez zawory
automatycznego odpowietrzania podczas pierwszych godzin pracy układu. Następnie może być wymagane uzupełnienie zładu.
▪ Ciśnienie wody wskazane na manometrze zależy od temperatury wody (wyższe ciśnienie przy wyższej temperaturze wody).
Jednakże, ciśnienie wody powinno pozostawać przez cały czas powyżej 0,3 bar, aby uniknąć przedostania się powietrza do obwodu.
▪ Urządzenie może odprowadzić nadmiar przez zawór bezpieczeństwa.
▪ Jakość wody musi być zgodna ze stosownymi przepisami.
Izolacja przewodów
Kompletny obieg wody, w tym wszystkie rurociągi, musi być izolowany, aby zapobiec kondensacji podczas pracy w trybie chłodzenia oraz
zmniejszeniu wydajności grzewczej i chłodzącej, a także aby zapobiegać zamarzaniu zewnętrznej instalacji wodnej zimą. Grubość
materiałów izolacyjnych musi wynosić co najmniej 13 mm przy λ= 0,039, aby zapobiec zamarzaniu zewnętrznej instalacji wodnej.
Jeśli temperatura jest wyższa niż 30°C a wilgotność jest wyższa niż RH 80%, grubość materiałów izolacyjnych powinna wynosić co
najmniej 20 mm, aby uniknąć kondensacji na powierzchni.
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Sprawdzanie maksymalnej objętości układu oraz wstępnego napełnienia naczynia wzbiorczego
Przed napełnieniem systemu zaleca się rozważyć typ instalacji.
W przypadku instalacji z wymiennikiem glikol/woda, zainstalowane w pompie ciepła naczynie wzbiorcze zapewnia prawidłowe działanie
układu pompa ciepła – wymiennik do pojemności 60 litrów.
W przypadku większej pojemności zładu należy instalację doposażyć w dodatkowy zbiornik wzbiorczy.
Naczynie wzbiorcze instalacji za wymiennikiem należy dobrać osobno.
Sprawdzanie minimalnej objętości wody
Sprawdzić, czy całkowita objętość zładu, z wyłączeniem pojemności urządzenia, wynosi co najmniej 50 lit. W przypadku niespełnienia
tego warunku lub gdy pompa ciepła będzie pracowała w trybie chłodu należy zastosować zbiornik buforowy podnoszący pojemność zładu.
Przyjmuje się zwykle bufor o pojemności powyżej 50 litrów.

Maksymalne ciśnienie wody i temperatura
▪
▪

Maksymalne ciśnienie wody = 3 bar.
Maksymalna temperatura wody wynosi 70 ° C zgodnie z ustawieniem urządzenia zabezpieczającego.
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PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE
Uwagi ogólne

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

OSTRZEŻENIE
Wyłącznik główny lub inne urządzenia odłączające, mające separację stykową we wszystkich biegunach, muszą być włączone do
układu okablowania zgodnie z odpowiednimi miejscowymi przepisami prawnymi.
Przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń należy wyłączyć zasilanie.
Używać tylko przewodów miedzianych.
Zabrania się ściskania wiązek przewodów oraz należy zapewnić, aby nie stykały się z rurociągami i ostrymi krawędziami. Należy
zapewnić, aby na złącza zaciskowe nie były wywierane żadne zewnętrznego naciski.
Wszystkie instalacje i komponenty instalacji muszą być instalowane przez uprawnionego elektryka i muszą być zgodne z lokalnymi
przepisami prawnymi.
Okablowanie obiektowe musi być wykonane zgodnie ze schematem połączeń dostarczonym wraz z urządzeniem i instrukcjami
podanymi poniżej.
Należy stosować dedykowanego przyłącze zasilania elektrycznego. Nigdy nie wolno używać zasilania dzielonego z innym
urządzeniem.
Należy zapewnić uziemienie. Zabrania się uziemiania urządzenia poprzez rurociągi mediów, ochronę przeciwprzepięciową lub
uziemienie linii telefonicznej.
Niekompletne uziemienie może spowodować porażenie prądem.
Zapewnić instalację wyłącznika różnicowoprądowego (30 mA). Nieprzestrzeganie tego wymagania może spowodować porażenie
prądem.
Należy zainstalować wymagane bezpieczniki lub wyłączniki.

Środki ostrożności dotyczące prac na instalacji elektrycznej
▪
▪
▪
▪

Zamontować kable tak, aby nie stykały się z rurami (zwłaszcza po stronie wysokiego ciśnienia).
Zabezpieczyć przewody elektryczne za pomocą opasek kablowych, jak pokazano na rysunku, aby nie stykały się z rurociągami,
szczególnie po stronie wysokiego ciśnienia.
Upewnić się, aby złącza zaciskowe nie były poddawane żadnym zewnętrznym obciążeniom.
Podczas instalowania wyłącznika różnicowoprądowego należy zapewnić, aby był on kompatybilny z falownikiem (odporny na
zakłócenia elektryczne wysokiej częstotliwości), aby uniknąć niepotrzebnego zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego.

UWAGA
Wyłącznik różnicowoprądowy musi być wyłącznikiem szybkiego działania 30 mA (< 0,1 s).
▪

Pompa ciepła jest wyposażona w falownik. Zabrania się instalowania korektora współczynnika mocy, ponieważ może to prowadzić
do wypadku.

Przegląd
Schemat podłączeń wszystkich możliwych urządzeń peryferyjnych

A
C
D
E

–
–
–
–

H

–

I
J
K

–
–
–

L
M

–
–

N
O
P

–
–
–

pompa ciepła RVL-I Plus
interfejs użytkownika (sterownik)
opcjonalny termostat pokojowy
opcjonalny kocioł grzewczy (AHS) lub
grzałka w zbiorniku buforowym
opcjonalna zewnętrzna pompa
obiegowa, przy stosowaniu bufora
grzewczego lub wymiennika ciepła (P_o)
opcjonalna pompa cyrkulacji c.w.u. (P_d)
opcjonalny zawór 2-drogowy (SV2)
opcjonalny zawór 3-drogowy do
zasobnika c.w.u. (SV1)
opcjonalny zasobnik c.w.u.
opcjonalna grzałka wspomagająca do
zasobnika c.w.u. (TBH)
stycznik
zasilanie elektryczne
opcjonalny moduł grzałki przepływowej
(IBH) lub grzałka zbiornika buforowego
w przepływie
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Opisy przyłączy elektrycznych do schematu przedstawionego powyżej.
Pozycja
Opis

AC/DC

Wymagana liczba
przewodów
5
2
2

Maksymalny prąd
obciążenia
200mA
200mA
-

2
2
2
2
2 lub 3
2
2

200mA
200mA
200mA
200mA
200mA

14

Interfejs użytkownika (sterownik)
Kabel termostatu pokojowego
Kabel sterujący do wejścia termostatu kotła lub stycznika grzałki w
buforze zrzutowym zainstalowanym na instalacji (AHS)
Kabel czujnika temperatury T1B dla AHS
Kabel sterujący do stycznika pompy obiegowej (P_o)
Kabel sterujący do stycznika pompy CWU (P_d)
Kabel sterujący do stycznika zaworu dwudrogowego (SV2)
Kabel sterujący do stycznika zaworu trójdrogowego (SV1)
Kabel czujnika temperatury T5 dla TBH
Kabel sterujący do stycznika grzałki wspomagającej zbiornika
CWU (TBH)
Kabel zasilający dla grzałki wspomagającej zasobnik c.w.u. (TBH)

15

Kabel zasilający dla jednostki pompy ciepła

AC

2+PE (1-faza)
3+PE N+ (3-fazy)

16

Kabel zasilający dla grzałki przepływowej wspomagającej (IBH)

AC

2+PE (1-faza)

19

Kabel zasilający dla zewnętrznej pompy obiegowej (P_o)

AC

2+PE (1-faza)

20

Kabel zasilający dla pompy CWU (P_d)

AC

2+PE (1-faza)

21
22

Kabel czujnika temperatury dla T1* (tylko jeśli zainstalowano IBH)
Kabel sterujący do stycznika grzałki rezerwowej (IBH)

DC
AC

2
2

2
3
4
5
8
9
10
11
12
13

AC
AC
czysty
styk
DC
AC
AC
AC
AC
DC
AC
AC

2+PE (1-faza)

Patrz dane
elektryczne
Patrz dane
elektryczne
Patrz dane
elektryczne
Patrz dane
elektryczne
Patrz dane
elektryczne
200mA

UWAGA:
- Minimalny przekrój przewodu dla obciążeń 200mA wynosi 0,75 mm2
- Należy użyć giętkiego kabla (typu H07RN-F) do przewodów zasilających, wszystkie kable są podłączone do wysokiego napięcia, z
wyjątkiem kabla czujnika i przewodu do interfejsu użytkownika.
- Sprzęt musi być uziemiony. Wszystkie napięcia zewnętrzne muszą być uziemione.
- Prąd łączny dopuszczalny dla wszystkich zewnętrznych obciążeń musi być mniejszy niż 1,5A, oraz obciążenie prądowe
pojedynczego styku nie większe niż 0,2A . w związku z tym do podłączenia wszystkich pomp oraz grzałek należy zastosować
przekaźniki lub styczniki.
Mod. 5 - 7 - 9

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

1 Przepust przewodu
wysokiego napięcia
2 Otwór przewodu niskiego
napięcia
3 Otwór rury spustowej
4 Wylot wody
5 Wlot wody

▪

1

Przepust przewodu
wysokiego napięcia
2 Otwór przewodu niskiego
napięcia
3 Otwór przewodu wysokiego
napięcia
4 Otwór przewodu wysokiego
napięcia
5 Otwór rury spustowej
6 Otwór przewodu niskiego
napięcia
7 Otwór przewodu niskiego
napięcia(rezerwa)
8 Otwór przewodu niskiego
napięcia(rezerwa)
9 Wlot wody
10 Wylot wody

Wszystkie podłączenia elektryczne są dostępne na listwie zaciskowej , dostępnej po zdjęciu obudowy urządzenia.

OSTRZEŻENIE
Przed demontażem obudowy należy wyłączyć całe zasilanie, łącznie z zasilaniem urządzenia i nagrzewnicy rezerwowej oraz zasilania
zbiornika CWU (jeśli występuje).
▪ Zamocować wszystkie kable stosując opaski kablowe.
▪ Wymagany jest dedykowany obwód zasilania dla nagrzewnicy rezerwowej
▪ Instalacje wyposażone w zbiornik CWU (opcjonalnie) wymagają dedykowanego obwodu zasilania nagrzewnicy rezerwowej.
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją instalacji i obsługi zbiornika CWU.
Zabezpieczyć okablowanie w kolejności przedstawionej poniżej.
▪ Przewody elektryczne należy układać tak, aby pokrywa przednia nie podnosiła się podczas wykonywania okablowania i zamocować
przednią pokrywę stabilnie (patrz rysunek).
▪ Postępować zgodnie ze schematem elektrycznym dołączonym do urządzenia.
Środki ostrożności dotyczące okablowania zasilania
▪ Do podłączenia do listwy zaciskowej zasilania należy używać końcówki okrągłej. W przypadku, gdy nie można jej używać z przyczyn
nieprzewidzianych, należy przestrzegać poniższych instrukcji.
- Nie podłączać przewodów o innych średnicach do tego samego zacisku zasilania.
(Luźne połączenia mogą spowodować przegrzanie).
▪ Dokręć śruby zaciskowe prawidłowym śrubokrętem. Małe śrubokręty mogą uszkodzić
główkę śruby i uniemożliwić odpowiednie dokręcenie.
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Podłączenia do zacisków jednostki
Listwa zaciskowa mod. 5-7-9

Listwa zaciskowa mod. 12-12T-14-14T-16-16T

Zdjęcie listwy zaciskowej mod. 5-7-9

Wykonanie podłączeń elektrycznych
1.
2.

Podłączyć przewód do odpowiednich zacisków, jak pokazano na rysunku.
Przymocować kabel za pomocą opasek kablowych do mocowań kablowych, aby zapewnić odciążenie naprężeń.

Podłączenie zasilania głównego pompy ciepła
Mod.
Maksymalna ochrona przed
przeciążeniem (MOP)
Przekrój przewodów

5-7-9

12-14

12T-14T-16T

25A

40A

20A

4mm

2

jednofazowe

Mod. 5-7-9-12-14-16
1-FAZOWY

6mm

2

jednofazowe

4mm2
trójfazowe

Mod. 12T-14T-16T
3-FAZOWY
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Podłączenie pozostałych komponentów
Elektryczne części przedziału wodnego: XT7 zawiera zaciski dla: zaworu trójdrogowego, zaworu dwudrogowego, zewnętrznej pompy
obiegowej, pompy cyrkulacyjnej, grzałki rezerwowej ( w przepływie ), zewnętrznego źródła ciepła, grzałki w buforze na instalacji, zdalnego
alarmu.
Okablowanie tych podzespołów jest przedstawione poniżej:
1. Zawór trójdrogowy CO/CWU (SV1)

Napięcie
220-240VAC
Maksymalny prąd roboczy
0,2A
Przekrój przewodów
0,75mm2
Przyłączyć bezpośrednio do listwy

Metoda 1 – dla zaworów sterowanych w obie strony
Metoda 2 – dla zaworów sprężynowych Normalnie
Otwartych na obieg CO
Metoda 1

Metoda 2

2. Grzałka wspomagająca zbiornika CWU

WYJŚCIE SYGNAŁU STERUJĄCEGO
GRZAŁKI WSPOMAGAJĄCEJ
ZBIORNIKA C.W.U.

3. Pompa cyrkulacji CWU (P_d)
mod. 5-7-9

mod. 12-12T-14-14T-16-16T

Aktywacja trybu c.w.u.: menu „DLA SERWISANTA> 1.
USTAWIENIE TRYBU CWU ->1.1 TRYB CWU i wybrać
“Tak”
Napięcie
220-240VAC
Maksymalny prąd roboczy
0,2A
Przekrój przewodów
0,75mm2
GRZAŁKĘ PODŁĄCZYĆ POPRZEZ STYCZNIK

Aktywacja grzałki wspomagającej c.w.u.: menu „DLA
SERWISANTA> 1. USTAWIENIE TRYBU CWU ->1.2
GRZ.ZBIORNIKA i wybrać “Tak”
Napięcie
Maksymalny prąd
roboczy
Przekrój przewodów

220-240VAC
0,2A
0,75mm2

W przypadku pompy o mocy poboru prądu powyżej
50W, należy ją zamontować poprzez stycznik
WYJŚCIE SYGNAŁU
STERUJĄCEGO POMPY
CYRKULACYJNEJ CWU

WYJŚCIE SYGNAŁU
STERUJĄCEGO POMPY
CYRKULACYJNEJ CWU

Aktywacja pompy cyrkulacyjnej c.w.u.: menu „DLA
SERWISANTA> 1. USTAWIENIE TRYBU CWU ->1.5
POMPA CWU i wybrać “Tak”

4. Dodatkowa pompa CO (P_o)
Napięcie
220-240VAC
Maksymalny prąd roboczy
200mA
Przekrój przewodów
0,75mm2
PODŁĄCZYĆ POMPĘ POPRZEZ STYCZNIK

P_O
WYJŚCIE SYGNAŁU
STERUJĄCEGO POMPY CO

Aktywacja pompy CO.: nie wymaga aktywowania

5. Dodatkowe źródło ciepła AHS (kocioł / grzałka bufora
zrzutowego)
mod. 12-12T-14-14T
-16-16T

mod. 5 -7-9

Styk przekaźnika
beznapięciowego
Maksymalny prąd roboczy
Przekrój przewodów

0V
0,1A
0,75mm2

UWAGA:
AHS
WYJŚCIE SYGNAŁU
STERUJĄCEGO

AHS
WYJŚCIE SYGNAŁU STERUJĄCEGO

Jeżeli dodatkowym źródłem ciepła jest kocioł wyposażony w
wejście termostatu, wówczas należy w/w wejście podłączyć
bezpośrednio do styków pompy ciepła.
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Jeżeli dodatkowym źródłem ciepła jest grzałka zainstalowana
w buforze zrzutowym, wówczas należy ją podłączyć poprzez
stycznik wg pokazanego obok schematu.
Przewód fazowy należy doprowadzić do zacisku AHS1 i wyjść
nim z zacisku AHS2 do stycznika grzałki.

Aktywacja dodatkowego źródła ciepła.: menu „DLA
SERWISANTA> 7. INNE ZRODLO CIEPŁA ->7.2 DODATKOWE
ŹRÓDŁO CIEPŁA i wybrać “Tak”
6. Elektryczna grzałka przepływowa/ grzałka buforadziałającego w przepływie (IBH)
Podczas pracy grzałki uruchomiona jest pompa
obiegowa pompy ciepła

Napięcie
220-240VAC
Maksymalny prąd roboczy
200mA
Przekrój przewodów
0,75mm2
PODŁĄCZYĆ GRZAŁKĘ POPRZEZ STYCZNIK

Urządzenie może zarządzać grzałką wspomagającą (taką jaka grzałka
przepływowa lub grzałka bufora pracującego w przepływie) z 2
stopniami (na przykład 2 grzałki elektryczne). Stopień 1 (pierwsza
grzałka) należy podłączyć do IBH 1, natomiast Stopień 2 do IBH2.
Dotyczy to modeli 5-7-9.

RVL-I Plus 5 -7-9

IBH1
WYJŚCIE SYGNAŁU
STERUJĄCEGO

IBH2
WYJŚCIE SYGNAŁU
STERUJĄCEGO

RVL-I Plus 12-12T-14-14T-16-16T

IBH1
WYJŚCIE SYGNAŁU
STERUJĄCEGO

Modele 12-12T-14-14T-16-16T posiadają jedno wyjście sterujące
grzałką wspomagającą i w przypadku montażu większej ilości grzałek,
należy je wszystkie wysterować z wyjścia IBH1.
Zamontowanie grzałki przepływowej przed zaworem trójdrogowym
pozwala na wspomaganie systemu zarówno CO jak i CWU.
Zamontowanie grzałki w buforze dziejącym w przepływie pozwala na
wspomaganie jedynie CO.
Aktywacja wymaga odpowiednich ustawień w : menu „DLA
SERWISANTA> 7. INNE ZRODLO CIEPŁA > 7.1 DODATKOWA
GRZAŁKA i wybrać odpowiednią konfigurację

7. Termiczny wyłącznik zabezpieczający elektrycznej
grzałki przepływowej/ grzałki bufora działającego w
przepływie
Do poniższych zacisków należy podłączyć termiczny
wyłącznik zabezpieczający urządzenia IBH

Aby grzałka przepływowa lub grzałka bufora działającego w przepływie
była załączana, zaciski 35 i 36 muszą być podłączone do
zabezpieczenia termicznego grzałki.
Jeśli ww. grzałka posiada własne zabezpieczenie termiczne
(wewnętrzny termostat temperatury grzałki), wówczas zaciski 35 i 36
termicznego wyłącznika zabezpieczającego muszą zostać zwarte
(wykonać mostek).

8. Podłączenie czujnika T1* elektrycznej grzałki
przepływowej/ grzałki bufora działającego w przepływie
Przy zastosowaniu grzałki przepływowej Ferroli-booster (2C0970AF)
lub grzałki w buforze przepływowym, należy czujnik T1 odłączyć od
układu sterowania pompy ciepła i zastąpić czujnikiem T1* .
W przypadku Ferroli-booster, czujnik T1* znajduje się wewnątrz
boostera i należy jedynie odpowiednio połączyć wyjścia (5,6) z listwy
zaciskowej do podłączenia czujnika w pompie ciepła wg instrukcji
montażu Ferroli-booster.
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W przypadku zastosowania grzałki w buforze przepływowym, funkcję
czujnika T1* przyjmuje czujnik NTC (2C0970BF), do nabycia w Ferroli
Poland), który należy zainstalować na zasilaniu z bufora, a w pompie
ciepła podpiąć do wtyczki T1, z której wypinamy fabrycznie
zamontowany czujnik T1.
9. Obowiązkowe czynności dodatkowe po podłączeniu
dodatkowego źródła ciepła AHS (kocioł / grzałka bufora
zrzutowego)
1. Podłączenie dodatkowego czujnika temperatury T1B
(2C0970BF) do płyty głównej we wskazane na zdjęciu
miejsce. Czujnik należy zamontować w miejscu wspólnego
zasilania układu.
2.

T1B

Przełączyć microswitch (zworka DIP) S2.1 na płycie
głównej w pozycję ON

S2.1

10. Zawór dwudrogowy odcinający (SV2)
Napięcie
220-240VAC
Maksymalny prąd roboczy
200mA
Przekrój przewodów
0,75mm2
PODŁĄCZYĆ ZAWÓR POPRZEZ PRZEKAŹNIK
W trybie grzania pompy ciepła na styki 18 i 19 podane jest
napięcie, a tym samym zawór SV2 jest w pozycji otwartej. W
przypadku zastosowania drugiego zaworu odcinającego SV1 (dla
trybu chłodu), należy zastosować przekaźnik posiadający 2
wyjścia( NC/NO).Zawory odcinające podłączyć do odpowiednich
wyjść przekaźnika (SV2 do NO, SV1 do NC).
Alternatywnie do styków 18 i 19 może zostać podłączona
dodatkowa pompa obiegowa pracująca stale w trybie grzania.

UWAGA: Stosować tylko zawory dwudrogowe
odcinające Normalnie Zamknięte
11. Interfejs użytkownika z funkcją termostatu pokojowego
KOMUNIKACJA

.
Typ przewodu
Kabel 5 żyłowy ekranowany
Przekrój przewodu
0,75~1,25mm2
Max. długość przewodu 50m
Jak pokazano obok, podczas okablowania, port A w zacisku XT6
urządzenia odpowiada portowi A w interfejsie użytkownika. Port B
odpowiada portowi B. Port X odpowiada portowi X. Port Y
odpowiada portowi Y, a port E odpowiada portowi E.
Kolejność działania:
1. Zdemontować tylną część interfejsu użytkownika
2. Podłączyć kabel do odpowiednich zacisków, jak pokazano na
rysunku
3. Ponownie zamocować tylną część interfejsu użytkownika
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Fabrycznie urządzenie jest skonfigurowane do pracy w oparciu o
temperaturę zasilania z pompy ciepła. W takim przypadku
temperatura pomieszczenia nie ma wpływu na temperaturę
zasilania.

NALEŻY STOSOWAĆ PRZEWODY EKRANOWANE I JE
UZIEMIĆ

Aby sterownik włączyć w tryb termostatu pokojowego należy
zmienić ustawienia : menu „DLA SERWISANTA ->
5.USTAWIENIA TYPU TEMP -> TEMP W POM i wybrać “Tak”
Patrz odpowiedni rozdział .

12. Termostat pokojowy (ON/OFF)
Napięcie
220-240VAC
Maksymalny prąd roboczy
200mA
Przekrój przewodów
0,75mm2
Uwaga : Można zastosować układ
transformatorowy obniżający napięcie sterujące

Jeżeli interface użytkownika nie pracuje w funkcji
temperatury pomieszczenia możemy podłączyć
zewnętrzny termostat pokojowy typu on/off.
Aktywację termostatu wykonujemy w menu „DLA
SERWISANTA -> 6. TERMOSTAT POMIESZCZ ->
TERMOSTAT POMIESZCZ i wybrać “Tak”

13. Sterownik pokojowy grzania/chłodzenia
Jeżeli interface użytkownika nie pracuje w funkcji
temperatury pomieszczenia możemy podłączyć
zewnętrzny
termostat
pokojowy
typu
grzanie/chłodzenie.
Aktywację termostatu wykonujemy w menu „DLA
SERWISANTA -> 6. TERMOSTAT POMIESZCZ ->
TERMOSTAT POMIESZCZ i wybrać “Tak”, po czym
uaktywnić kolejny parametr z listy: USTAWIENIA
TRYBU i wybrać „TAK”

Napięcie
220-240VAC
Maksymalny prąd roboczy
200mA
Przekrój przewodów
0,75mm2
Uwaga : Można zastosować układ
transformatorowy obniżający napięcie sterujące.
Rozwiązanie jak wyżej, z dwoma przekaźnikami

UWAGA :
W przypadku zwarcia obu wejść tj. 13-14 i 14-3
pompa ciepła pracuje w trybie chłodzenia.

14. Zdalne wyłączanie

UWAGA: jeśli wejście cyfrowe jest zamknięte,
urządzenie i zdalny sterownik są zablokowane. W celu
odblokowanie konieczne jest rozwarcie styków
sterujących. Wejście znajduje się na listwie zaciskowej
poniżej podłączeń interfejsu użytkownika.

Styki zwarte - wyłączenie
15. Zdalny alarm
Napięcie
Sygnalizator zdalny
BEZPIECZNIK

Maksymalny prąd
roboczy
Przekrój
przewodów

Port sygnału
biernego (styk
bezprądowy)
0,5A
0,75mm2
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Sposób przejścia do menu „DLA SERWISANTA”
Należy przejść do MENU > DLA SERWISANTA. Wcisnąć “OK”

Hasło to 666 lub 234 (w zależności od wersji sterownika). Należy
wykorzystać przyciski ◄ ► do nawigacji oraz przyciski ▲ ▼ do
regulacji wartości numerycznej. Wcisnąć “OK” Wówczas zostanie
wyświetlona następująca strona:
Należy wykorzystać przyciski ▼ ▲ do przewijania i wcisnąć “ok”
w celu wejścia do menu zagnieżdżonego dla ustawiania
parametrów.

Opis skrótów parametrów i urządzeń użytych w procesie konfiguracji pompy ciepła
Parametr
T1
T1B
T1S
T2
T2B
T3
T4
T5
Th
Tp
TW_in
TW_out
AHS
IBH1
IBH2
TBH
Pe

Opis
Temperatura wody na zasilaniu pompy ciepła (zabudowany w urządzeniu)
Temperatura wody wspólnego zasilania systemu (w przypadku zastosowania dodatkowego źródła ciepła w postaci kotła
lub grzałki bufora zrzutowego). Czujnik poza zakresem dostawy pompy ciepła.
Docelowa temperatura wody wylotowej
Temperatura czynnika chłodniczego na wylocie / wlocie płytowego wymiennika ciepła w trybie ogrzewania / chłodzenia
Temperatura czynnika chłodniczego na wlocie / wylocie płytowego wymiennika ciepła w trybie ogrzewania / chłodzenia
Temperatura na wylocie / wlocie skraplacza w trybie chłodzenia / ogrzewania
Zewnętrzna temperatura powietrza
Temperatura ciepłej wody użytkowej (mierzona czujnikiem temperaturowym zainstalowanym w zbiorniku CWU – czujnik
w dostawie z pompą ciepła)
Temperatura ssania czynnika chłodniczego
Temperatura na odprowadzeniu czynnika chłodniczego
Temperatura wody na wlocie płytowego wymiennika ciepła
Temperatura wody na wylocie płytowego wymiennika ciepła
Dodatkowe źródło ciepła (np. kocioł grzewczy lub grzałka w buforze na instalacji)
Pierwszy stopień grzałki przepływowej (jeśli jest zainstalowana)
Drugi stopień grzałki przepływowej (jeśli jest zainstalowana)
Grzałka w zbiorniku ciepłej wody użytkowej (jeśli jest zainstalowana)
Ciśnienie odparowania / kondensacji czynnika chłodniczego w trybie chłodzenia / ogrzewania.

31

KONFIGURACJA UKŁADU
Urządzenie powinno być skonfigurowane przez instalatora, aby mógł prawidłowo obsługiwać wszystkie elementy systemu, w zależności
od klimatu pracy danej aplikacji i żądań użytkowników. Ustawienia są dostępne i programowalne przez menu "DLA SERWISANTA”.

Menu "DLA SERWISANTA" – pełne rozwinięcie
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Menu "DLA SERWISANTA" – pełne rozwinięcie
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Menu "DLA SERWISANTA" – pełne rozwinięcie
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Ustawienie trybu CWU
CWU: ciepła woda użytkowa
Ustawienie trybu ciepłej wody użytkowej składa się z następujących elementów:
1. TRYB CWU: włączenie lub wyłączenie trybu CWU
2. GRZ.ZBIORNIKA: ustawienie dostępności grzałki wspomagającej (tak / nie)
3. ANTYLEGIONELL: ustawienie parametrów dezynfekcji
4. PRIORYTET CWU: ustawienie priorytetu między ogrzewaniem ciepłej wody użytkowej, a ogrzewaniem CO
5. POMPA CWU: ustawienie parametrów pracy pompy cyrkulacyjnej CWU. Powyższe funkcje dotyczą instalacji ze zbiornikiem CWU.
1. Ustawianie trybu CWU
Należy przejść do MENU -> DLA SERWISANTA -> USTAWIENIA TRYBU CWU.
Wcisnąć “OK” Wówczas zostanie wyświetlony ekran pokazany obok:
Wykorzystać przyciski ◄ ► do przewijania i OK w celu zatwierdzenia. Gdy kursor
znajduje się na ☐ należy zaznaczyć TAK i wcisnąć OK, aby włączyć tryb CWU jako
aktywny. Gdy kursor znajduje się na ☐ NIE, należy wcisnąć OK aby ustawić tryb CWU
jako nieaktywny.

1.1 Tryb CWU
Należy przejść do MENU -> DLA SERWISANTA -> 1.USTAWIENIE TRYBU CWU ->
1.1 TRYB CWU
Aby wejść w ustawienia szczegółowe TRYBU CWU, należy ustawić kursor na ikonie
i wcisnąć OK.
Wykorzystać przyciski ◄ ► i ▼ ▲ oraz OK do przewijania i regulacji parametrów. W celu
wyjścia z tego menu należy użyć przycisku „BACK”
Parametry do ustawienia:
dT5_ON -> wartość histerezy temperatury wody w zasobniku c.w.u. dla załączenia
sprężarki pompy ciepła lub grzałki wspomagającej. Zakres nastaw: 2 – 10 C, nastawa
fabryczna: 5 C.
dT1S5 -> wartość histerezy pomiędzy temperaturą rzeczywistą w zasobniku CWU a
temperaturą
ładowania
zasobnika
przez
pompę
ciepła
RVL-I
Plus.
Zakres nastaw: 5 – 20 C, nastawa fabryczna: 10 C. Zalecana nastawa: 20 C.
T4DHWMAX -> maksymalna temperatura powietrza na zewnątrz dla trybu grzania ciepłej
wody użytkowej. Zakres nastaw: 35 – 43 C, nastawa fabryczna: 43 C.
T4DHWMIN -> minimalna temperatura powietrza na zewnątrz dla trybu grzania ciepłej
wody użytkowej. Poniżej tej temperatury ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana
wyłącznie poprzez grzałkę wspomagającą (TBH) lub dodatkowe źródło ciepła (AHS).
Zakres nastaw: -20 : + 5 C, nastawa fabryczna: - 10 C.
T_INTERVAL_DHW -> minimalny czas postoju sprężarki pompy ciepła pomiędzy przed
kolejnym jej załączeniem dla celu podgrzewu c.w.u. Zakres nastaw: 1 – 120 min,
nastawa fabryczna: 5 min.
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Grzałka wspomagająca zasobnik c.w.u. (TBH)
1.2 Grzałka zasobnika CWU
Należy przejść do MENU -> DLA SERWISANTA -> 1.USTAWIENIE TRYBU CWU ->
1.2 GRZ.ZBIORNIKA i gdy kursor znajduje się na ☐ należy zaznaczyć TAK, a następnie
wcisnąć OK. Pojawi się ekran pokazany obok:
Wykorzystać przyciski ◄ ► i ▼ ▲ do przewijania i regulacji parametrów. W celu wyjścia
z tego menu należy użyć przycisku „BACK”
Parametry do ustawienia:
dT5_TBH_OFF -> wartość histerezy temperatury wody w zasobniku c.w.u. poniżej której
następuje wyłączenie grzałki. Zakres nastaw: 0 – 10 C, nastawa fabryczna: 5 C.
T4_TBH_ON -> wartość temperatury powietrza zewnętrznego, poniżej której grzałka staje
się urządzeniem aktywnym. Zakres nastaw: -5 : + 20 C, nastawa fabryczna: + 5 C.
t_TBH_DELAY -> Czas opóźnienia załączenia grzałki elektrycznej: czas pracy sprężarki
pompy ciepła (próba nagrzania zasobnika c.w.u.), zanim zostanie załączona grzałka.
Zakres nastaw: 0 – 240 min, nastawa fabryczna: 90 min.

UWAGA
Grzałka wspomagająca zbiornika CWU (TBH) i grzałka rezerwowa przepływowa wspomagająca CO (IBH) nie mogą pracować
równocześnie. Jeżeli włączona jest grzałka wspomagająca TBH, grzałka rezerwowa IBH zostanie wyłączona i odwrotnie.

Dezynfekcja zasobnika CWU
1.3 Antylegionella
Należy przejść do MENU -> DLA SERWISANTA -> 1.USTAWIENIE
TRYBU CWU -> 1.3 ANTYLEGIONELL i gdy kursor znajduje się na ☐
należy zaznaczyć TAK, a następnie wcisnąć OK. Pojawi się ekran
pokazany obok:
Wykorzystać przyciski ◄ ► i ▼ ▲ do przewijania i regulacji
parametrów. W celu wyjścia z tego menu należy użyć przycisku
„BACK”
Parametry do ustawienia:
T5S_DI -> docelowa temperatura wody w zasobniku CWU ciepłej wody
użytkowej w funkcji dezynfekcji. Zakres nastaw: 60 – 70 C, nastawa
fabryczna: 65 C.
T_DI_HIGHTEMP -> czas, w którym woda w zasobniku CWU będzie
utrzymana w zadanej temperaturze dezynfekcji. Zakres nastaw: 5 – 60
min., nastawa fabryczna: 15 min.
T_DI_MAX -> czas, w którym trwa proces dezynfekcji. Zmiana
temperatury ciepłej wody użytkowej jest opisana na rysunku obok .
Zakres nastaw: 90 – 300 min., nastawa fabryczna: 210 min.
Należy pamiętać, że temperatura ciepłej wody użytkowej na wylocie
ciepłej wody będzie równa wartości wybranej w menu DLA
SERWISANTA wartości T5S_DI po operacji dezynfekcji. Istnieje ryzyko
poparzenia.
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OSTRZEŻENIE
Jeśli wysoka temperatura ciepłej wody użytkowej może stanowić potencjalne ryzyko urazu dla człowieka, należy zainstalować zawór
mieszający (dostarczany odrębnie) w miejscu przyłącza wylotu gorącej wody zbiornika ciepłej wody użytkowej. Taki zawór zapewni, że
temperatura ciepłej wody na wylewce ciepłej wody nie wzrośnie powyżej ustalonej na zaworze wartości maksymalnej. Ta maksymalna
dopuszczalna temperatura ciepłej wody jest dobierana zgodnie z lokalnymi przepisami i potrzebami klienta.

Priorytet CWU
1.4 Priorytet CWU
Należy przejść do MENU -> DLA SERWISANTA -> 1.USTAWIENIE TRYBU
CWU -> 1.4 PRIORYTET CWU i gdy kursor znajduje się na ☐ należy
zaznaczyć TAK, a następnie wcisnąć OK. Pojawi się ekran pokazany obok:
Wykorzystać przyciski ◄ ► i ▼ ▲ do przewijania i regulacji parametrów. W
celu wyjścia z tego menu należy użyć przycisku „BACK”
Parametry do ustawienia:
T_DHWHP_MAX -> to maksymalny ciągły czas pracy pompy ciepła w trybie
PRIORYTET CWU. Zakres nastaw: : 10 – 600 min., nastawa fabryczna:
120 min.
T_DHWHP_RESTRICT -> jest czasem pracy w trybie grzania lub chłodzenia
do ponownego uruchomienia trybu ładowania zasobnika CWU. Zakres
nastaw: : 10 – 600 min., nastawa fabryczna: 10 min.
Jeśli tryb PRIORYTET CWU ustawiony jest na NIE (menu 1. USTAWIENIA TRYBU CWU), a ogrzewanie / chłodzenie budynku jest
wyłączone, wówczas pompa ciepła będzie podgrzewała wodę użytkową według zapotrzebowania. Jeśli system ogrzewania / chłodzenia
budynku jest włączony, woda użytkowa będzie podgrzewana tylko wtedy, gdy tryb ogrzewanie / chłodzenie jest nieaktywny (np. wyłączony
przez termostat pokojowy).

Pompa cyrkulacyjna CWU
1.5 Pompa CWU
Należy przejść do MENU -> DLA SERWISANTA -> 1.USTAWIENIE TRYBU
CWU -> 1.5 POMPA CWU i gdy kursor znajduje się na ☐ należy zaznaczyć
TAK, a następnie wcisnąć OK. Pojawi się ekran pokazany obok:
Wykorzystać przyciski ◄ ► i ▼ ▲ do przewijania i regulacji parametrów. W
celu wyjścia z tego menu należy użyć przycisku „BACK”
Parametry do ustawienia:
AKTYWNY PROGRAM -> jeżeli jest ustawiony na TAK, wówczas pompa
cyrkulacyjna CWU będzie pracować zgodnie z harmonogramem, a czas jej
pracy określamy za pomocą parametru:
CZAS PRACY POMPY -> Zakres nastaw: : 1 – 120 min., nastawa
fabryczna: 5 min. ( pompa pracuje 5 min., po czym jest w stanie spoczynku
5 min., itd. )
ANTYLEGIONELL -> jeżeli ustawiony jest na TAK, pompa CWU będzie
działać, gdy urządzenie jest w trybie dezynfekcji i T5>T5S_DI – 2 C. Czas
pracy pompy wynosi t + 5min.
Pompa cyrkulacji CWU umożliwia lepsze mieszanie się wody w zbiorniku, tym
samym skuteczniejsze działanie dezynfekujące.
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2. Ustawienie trybu CHŁODZENIA
Ustawienie trybu chłodzenia składa się zazwyczaj z następujących elementów:
1. TRYB CHŁODZ: aktywacja / dezaktywacja trybu CHŁODZENIA
2. T1S RANGE: Wybieranie zakresu docelowej temperatury wody na wylocie
3. T4CMAX: Ustawianie maksymalnej temperatury powietrza zewnętrznego pracy
4. T4CMIN: Ustawianie minimalnej temperatury powietrza zewnętrznego pracy
5. dT1SC: Ustawianie różnicy temperatur pomiędzy zadana a faktyczną dla uruchamiania pompy ciepła
6. dTSC: Ustawianie różnicy temperatur pomiędzy zadaną w pomieszczeniu a faktyczną dla uruchamiania pompy ciepła
7. T_INTERVAL_C: służy do ustawienia czasu postoju sprężarki przed kolejnym startem w trybie chłodzenia
Należy przejść do MENU -> DLA SERWISANTA ->
2.USTAWIENIA TRYBU CHLODZ. Wcisnąć “OK”
Wówczas zostanie wyświetlony ekran pokazany
obok:
Wykorzystać przyciski ◄ ► i ▼ ▲ do przewijania,
nastawiania, a przycisk OK w celu zatwierdzenia.
Parametry do ustawienia:
TRYB CHLODZ -> należy wybrać TAK lub NIE.
Następnie wcisnąć przycisk OK, aby włączyć lub
wyłączyć tryb chłodzenia.
ZAKRES T1S -> wybór zakresu temperatury na
wyjściu z pompy ciepła. Wybór NIS pozwala nastawić
minimalną temperaturę wody lodowej na poziomie do
5 C. Wybór WYS pozwala nastawić minimalną
temperaturę wody lodowej na poziomie do 18 C.
Nastawy
temperatury
zasilania
lub
wybór
odpowiedniej krzywej grzewczej, patrz odpowiedni
rozdział w Instrukcji Obsługi Sterownika RVL-I
Plus.
T4CMAX -> maksymalna temperatura zewnętrzna
dla trybu chłodzenia. Zakres nastaw: 35 – 46 C,
nastawa fabryczna: 43 C
T4CMIN -> minimalna temperatura zewnętrzna dla
trybu chłodzenia. Zakres nastaw: -5 : + 25 C,
nastawa fabryczna: 10 C
dT1SC -> różnica temperatur pomiędzy T1
(faktyczna temperatury wody na wylocie) a T1S
(docelowa temperatury wody na wylocie) w celu
uruchomienia urządzenia w trybie chłodzenia. Tylko
wtedy, gdy T1 jest wystarczająco wysoka,
urządzenie włączy się i analogicznie wyłączy, jeśli T1
spadnie do określonej wartości. Zakres nastaw: 2 10 C, nastawa fabryczna: 5 C
dTSC -> to różnica pomiędzy temperaturą Ta
(rzeczywista temperatura w pomieszczeniu) a
temperaturą TS (docelowa temperatura w
pomieszczeniu) do uruchamiania urządzenia.
Parametr ten jest aktywny, jeżeli opcja TEMP. W
POMIESZCZENIU jest włączona (USTAWIENIA
TYPU TEMP. -> patrz rozdział DLA SERWISANTA
>5. USTAWIENIA TYPU TEMP.). Tylko wtedy, gdy
Ta jest wystarczająco wysoka, urządzenie włączy
się, a wyłączy się, jeśli Ta spadnie do określonej
wartości. Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko
wtedy, gdy włączona jest funkcja TEMP. W POM.
Zakres nastaw: 1 - 10 C, nastawa fabryczna: 2 C
t_INTERVAL_C -> minimalny czas postoju sprężarki
pompy ciepła pomiędzy przed kolejnym jej
załączeniem dla trybu chłodzenia. Zakres nastaw: 5
– 30 min, nastawa fabryczna: 5 min.
UWAGA: Jeśli tryb CHŁODZENIA ustawiony jest jako "NIE", funkcja nie jest dostępna i nie może być wybrana przez
użytkownika.
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3. Ustawienie trybu GRZANIA
Ustawienie trybu ogrzewania składa się zazwyczaj z następujących elementów:
1. TRYB GRZANIA: aktywacja / dezaktywacja trybu GRZANIA
2. ZAKRES T1S : Wybieranie zakresu docelowej temperatury wody na wylocie
3. T4HMAX: Ustawianie maksymalnej temperatury powietrza zewnętrznego pracy
4. T4HMIN: Ustawianie minimalnej temperatury powietrza zewnętrznego pracy
5. dT1SH: Ustawianie różnicy temperatur pomiędzy zadaną a faktyczną, po osiągnięciu której, pompa ciepła się uruchomi lub zatrzyma
6. dTSH Ustawianie różnicy temperatur pomiędzy zadaną w pomieszczeniu a faktyczną dla uruchamiania pompy ciepła
7. t_INTERVAL_H: służy do ustawienia czasu zatrzymania sprężarki przed kolejnym startem w trybie ogrzewania
Należy przejść do MENU -> DLA SERWISANTA ->
3.USTAWIENIA TRYBU GRZANIA. Wcisnąć “OK”
Wówczas zostanie wyświetlony ekran pokazany obok:
Wykorzystać przyciski ◄ ► i ▼ ▲ do przewijania,
nastawiania, a przycisk OK w celu zatwierdzenia.
Parametry do ustawienia:
TRYB GRZANIA -> należy wybrać TAK lub NIE.
Następnie wcisnąć przycisk OK, aby włączyć lub wyłączyć
tryb grzania.
ZAKRES T1S -> wybór zakresu temperatury na wyjściu z
pompy ciepła. Wybór NIS powoduje możliwość osiągania
maksymalnej temperatury wody na poziomie do 45 C.
Wybór WYS powoduje możliwość osiągania maksymalnej
temperatury wody lodowej na poziomie do 60 C.
Nastawy temperatury zasilania lub wybór odpowiedniej
krzywej grzewczej, patrz odpowiedni rozdział w Instrukcji
Obsługi Sterownika RVL-I Plus.
T4HMAX -> maksymalna temperatura zewnętrzna dla
trybu grzania. Zakres nastaw: 20 – 35 C, nastawa
fabryczna: 25 C
T4HMIN -> minimalna temperatura zewnętrzna dla trybu
grzania. Zakres nastaw: -20 : + 15 C, nastawa
fabryczna: -15 C
dT1SH -> wartość różnicy temperatur pomiędzy T1
(faktyczna temperatury wody na wylocie) a T1S (docelowa
temperatury wody na wylocie), po osiągnięciu której
urządzenie włączy lub wyłączy się z trybu grzania. Zakres
nastaw: 2 - 10 C, nastawa fabryczna: 5 C
dTSH -> parametr ten jest aktywny, jeżeli sterownik
pracuje w funkcji termostatu pokojowego. By tak było,
wówczas włączona musi być opcja TEMP. W POM : menu
DLA SERWISANTA (hasło 666 lub 234) -> 5.
USTAWIENIA TYPU TEMP. -> TEMP. W POM. -> wybrać
TAK).
Parametr dTSH oznacza wartość w ⁰C pomiędzy
temperaturą
Ta
(rzeczywista
temperatura
w
pomieszczeniu) a temperaturą TS (zadana temperatura w
pomieszczeniu, widoczna na ekranie głównym sterownika)
do uruchamiania urządzenia w trybie grzania.
Zakres nastaw: 1 - 10 C, nastawa fabryczna: 2 C
t_INTERVAL_H -> minimalny czas postoju sprężarki
pompy ciepła pomiędzy przed kolejnym jej załączeniem
dla trybu grzania. Zakres nastaw: 5 – 60 min, nastawa
fabryczna: 5 min.
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4. Ustawienie trybu AUTO
Ustawienie trybu AUTO składa się zazwyczaj z następujących elementów:
1. T4AUTOCMIN: ustawianie minimalnej roboczej temperatury powietrza na zewnątrz pracy dla chłodzenia
2. T4AUTOHMAX: ustawianie maksymalnej roboczej temperatury powietrza na zewnątrz pracy dla ogrzewania
Należy przejść do MENU -> DLA SERWISANTA -> 4.USTAWIENIA TRYBU
AUTO. Wcisnąć “OK” Wówczas zostanie wyświetlony ekran pokazany obok:
Wykorzystać przyciski ◄ ► i ▼ ▲ do przewijania, nastawiania, a przycisk OK
w celu zatwierdzenia.
Parametry do ustawienia:
T4AUTOCMIN -> jest minimalną temperaturą roboczą powietrza zewnętrznego
dla chłodzenia w trybie auto. Urządzenie wyłączy się, jeśli temperatura na
zewnątrz spadnie poniżej, jeśli jest w trybie chłodzenia. Zakres nastaw: 20 –
29 C, nastawa fabryczna: 25 C.
T4AUTOHMAX -> jest maksymalna temperatura roboczą powietrza
zewnętrznego dla ogrzewania w trybie auto. Urządzenie pracujące w trybie
grzania wyłączy się, jeśli temperatura powietrza na zewnątrz będzie wyższa.
Zakres nastaw: 10 – 17 C, nastawa fabryczna: 17 C.
5. Ustawienie TYPU TEMPERATURY (dla włączenia wewnętrznego czujnika temperatury sterownika jako termostatu
pokojowego)
UWAGA
W tym podmenu określamy, czy pompa ciepła będzie pracować według zadanej temperatury zasilania i/lub w oparciu o zadaną
w pomieszczeniu temperaturę.
Opcja USTAWIENIA TYPU TEMP. jest wykorzystywana do wyboru sterowania pracy pompy ciepła temperaturą wody zasilającej lub
temperaturą pomieszczenia.
Należy przejść do MENU -> DLA SERWISANTA -> 5.USTAWIENIA TYPU TEMP.
Wcisnąć “OK” Wówczas zostanie wyświetlony ekran pokazany obok:
Wykorzystać przyciski ◄ ► i ▼ ▲ do przewijania, nastawiania, a przycisk OK w celu
zatwierdzenia.

Parametry i opcje do ustawienia / wyboru:
1. Jeśli opcja TEMP WODY jest ustawiona na TAK a opcja TEMP W POM. na NIE,
na stronie głównej zostanie wyświetlona zadana temperatura wody do której będzie
dążyło i utrzymywało urządzenie. Wartość nastawionej temperatury czynnika
grzewczego widoczna jest w lewej połowie ekranu głównego ( NAST.). W pokazanym
obok przypadku wartość ta wynosi 45 ⁰C.
Za pomocą przycisków ◄ ► i ▼ ▲ możemy zmieniać wartość tej temperatury

2. Jeśli opcja TEMP WODY jest ustawiona na TAK a opcja TEMP W POM. na
TAK, zadana temperatura wody będzie wyświetlana na stronie głównej. Używając
kursora (◄ ►), możemy przejść do następnego ekranu i odczytać zadaną
temperaturę pomieszczenia.
Temperatura tłoczenia wody przesyłanej do systemu będzie wyświetlana na stronie
głównej. Sterownik dokonuje pomiaru zarówno temperatury wody przesyłanej do
systemu, jak i temperatury pokojowej, a urządzenie zostanie wyłączone, jeśli
temperatura wody przesyłanej do systemu (T1) lub temperatura otaczającego
powietrza (Ta) osiągną odpowiednią wartość zadaną.
Jeśli zostanie osiągnięta wartość zadana wody, pompa ciepła wyłączy się, ale
wewnętrzna pompa obiegowa będzie kontynuować pracę. Jeśli natomiast zostanie
osiągnięta zadana temperatura powietrza wewnętrznego, pompa ciepła wyłączy się i
po upływie czasu po zakończeniu obiegu wyłączone zostaną również pompy
zarządzane przez urządzenie.
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3. Jeśli opcja TEMP WODY zostanie ustawiona na NIE a opcja TEMP. W
POM. na TAK, wówczas na stronie głównej zostanie wyświetlona zadana
temperatura pomieszczenia, która będzie działać jako temperatura docelowa.
Temperatura docelowa wody jest realizowana na podstawie krzywych
grzewczych.

6. Termostat pokojowy (WŁ/WYŁ. - GRZANIE/CHLODZENIE przez wejście cyfrowe)

W celu ustawienia opcji TERMOSTAT POMIESZCZ., należy przejść do MENU>
DLA SERWISANTA> 6.TERMOSTAT POMIESZCZ. Wcisnąć “OK” Wówczas
zostanie wyświetlona następująca strona:

Jeśli użytkownik chce podłączyć termostat pokojowy (lub zdalny wyłącznik) do włączenia i wyłączenia urządzenia w trybie grzania, należy
ustawić opcję TERMOSTAT POMIESZCZ. na TAK, oraz USTAWIENIE TRYBU musi być na NIE. Przy takim ustawieniu urządzenie
pracuje w trybie grzania, gdy termostat zamyka styk.
Jeśli użytkownik chce podłączyć termostat o podwójnym styku (lub 2 zdalne wyłączniki) w celu określenia włączenia urządzenia w trybie
GRZANIA lub CHŁODZENIA, opcja TERMOSTAT POMIESZCZ. musi być ustawiona na TAK, oraz opcja USTAWIENIE TRYBU musi być
na TAK. Przy takim ustawieniu urządzenie pracuje w trybie wymaganym przez termostat (lub przez jeden z dwóch przełączników
zdalnych), a zatem nie będzie można aktywować urządzenia ani zmieniać trybu pracy za pośrednictwem interfejsu użytkownika.
Jeśli urządzenie jest aktywowane za pomocą wejść cyfrowych, funkcja programatora i programatora tygodniowego nie są dostępne;
Regulacja temperatury może być wykonana z poziomu interfejsu użytkownika.

UWAGA
Nie należy korzystać z opcji "DWA TERMOSTATY POM." - należy ją zawsze ustawić na NIE.
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7. Szczytowe źródło ciepła
ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO OGRZEWANIA określenia, czy jest dostępna przepływowa grzałka rezerwowa ( lub grzałka w buforze
pracującym w przepływie ) oraz dodatkowe źródła ciepła, takie jak kocioł szczytowy lub grzałka w buforze zrzutowym.
Obydwa przypadki zostały opisane poniżej.
Należy przejść do MENU -> DLA SERWISANTA -> 7. INNE
ZRÓDŁO CIEPLA Wcisnąć “OK” Wówczas zostanie wyświetlony
ekran pokazany obok:
Wykorzystać przyciski ◄ ► i ▼ ▲ do przewijania, nastawiania, a
przycisk OK w celu zatwierdzenia.
Parametry do ustawienia:
7.1 DODATKOWA GRZALKA (IBH) -> dotyczy oryginalnego
zestawu grzałki przepływowej Ferroli (2C0970AF) o mocy 3 kW
lub grzałki/grzałek zainstalowanych w buforze pracującym w
przepływie.
TRYB GRZANIA -> wybór opcji TAK oznacza gotowość pracy
grzałki w trybie grzania.
TRYB CWU -> wybór opcji TAK oznacza gotowość pracy grzałki
w trybie cwu. Funkcję tę należy aktywować jedynie dla grzałek
przepływowych ( np. Ferroli BOOSTER) zainstalowanych przed
zaworem trójdrogowym.
T4_IBH_ON -> jest temperaturą powietrza na zewnątrz, przy której
grzałka rezerwowa wspomaga pompę ciepła. Jeśli temperatura na
zewnątrz wzrośnie powyżej T4_IBH_ON, grzałka rezerwowa
będzie nieaktywna. Zależność pomiędzy działaniem grzałki
rezerwowej a powietrzem zewnętrznym jest pokazany na rysunku
obok. Parametr T4HMIN i T4HMAX opisano w punkcie 3.
USTAWIENIA TRYBU GRZANIA. Zakres nastaw: -15 : + 10 C,
nastawa fabryczna: -5 C

ogrzewanie
tylko przez
grzałkę

ogrzewanie przez
pompę ciepła i
IBH

ogrzewanie
przez pompę
ciepła

wył.

dT1_IBH_ON -> jest różnicą temperatur pomiędzy T1S i T1 (
temperaturą zadaną a rzeczywistą na wylocie z pompy ) dla
uruchomienia grzałki rezerwowej. Tylko wtedy, gdy
spełniony jest warunek: T1 <T1S-dT1_IBH_ON, załączy
się grzałka wspomagająca. Zakres nastaw: 2 - 10 C,
nastawa fabryczna: 5 C
Jeśli zainstalowana jest druga grzałka rezerwowa (dot. modeli 5-79), to jeśli różnica temperatur pomiędzy T1S i T1 ( temperaturą
zadaną a rzeczywistą na wylocie z pompy ) jest większa
niż dT1_IBH_ON +2 C, druga grzałka rezerwowa
zostanie włączona. Zależność między działaniem
grzałki rezerwowej a różnicą temperatur jest pokazana na wykresie
obok.
t_IBH_DELAY -> to czas, w którym sprężarka pracuje przed
uruchomieniem grzałki wspomagającej (jeśli T1<T1S, czyli
temperatura zadana jest niższa od rzeczywistej na wylocie z
pompy ciepła). Zakres nastaw: 15 – 120 min, nastawa
fabryczna: 30 min.
t_IBH12_DELAY -> to czas, w którym pierwsza grzałka rezerwowa
działa przed włączeniem drugiej grzałki rezerwowej. Zakres
nastaw: 5 – 30 min, nastawa fabryczna: 5 min.

Logika działania pompy ciepła oraz dodatkowych
grzałek w przepływie została pokazana obok:
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AHS (dodatkowe źródło ciepła (np. kocioł peletowy, gazowy,
olejowy, grzałka w buforze zrzutowym na instalacji)
7.2 DODATKOWE ŹR. CIEPŁA (AHS) -> dotyczy np. kotła
szczytowego lub grzałki/grzałek bufora zrzutowego.
Parametry do ustawienia:
TRYB GRZANIA -> wybór opcji TAK oznacza gotowość pracy
AHS w trybie grzania.
TRYB CWU -> wybór opcji TAK oznacza gotowość pracy AHS w
trybie cwu. Funkcję tę należy aktywować jedynie dla AHS
zainstalowanych przed zaworem trójdrogowym.
T4_AHS_ON -> to temperatura powietrza na zewnątrz dla
uruchomienia dodatkowego źródła ciepła (AHS) jako
wspomaganie pompy ciepła. Gdy temperatura powietrza na
zewnątrz wzrośnie powyżej T4_AHS_ON, dodatkowe źródło ciepła
będzie nieaktywne. Związek między działaniem dodatkowego
źródła ciepła (AHS) a temperaturą powietrza zewnętrznego
przedstawiono na rysunku obok:
Parametr T4HMIN i T4HMAX opisano w punkcie 3. USTAWIENIA
TRYBU GRZANIA. Zakres nastaw: -15 : + 10 C, nastawa
fabryczna: -5 C

ogrzewanie
tylko przez
AHS

Tryb ogrzewania
przez pompę
ciepła i AHS

ogrzewanie
przez
pompę
ciepła

wył

dT1_AHS_ON -> jest różnicą temperatur pomiędzy T1S i T1 (
temperaturą zadaną a rzeczywistą na wylocie z pompy ) dla
uruchomienia dodatkowego źródła ciepła (AHS). Tylko wtedy, gdy
spełniony jest warunek: T1 <T1S-dT1_AHS_ON załączy się
dodatkowe źródło ciepła (AHS). Zakres nastaw: 2 - 10 C, nastawa
fabryczna: 5 C
dT1_AHS_OFF -> jest różnicą temperatur pomiędzy T1S i T1 (
temperaturą zadaną a rzeczywistą na wylocie z pompy ) dla
wyłączenia dodatkowego źródła ciepła (AHS). Dodatkowe źródło
ciepła (AHS) wyłączy się, jeżeli zostanie spełniony warunek: T1>
T1S + dT1_AHS_OFF. Zakres nastaw: -5 : 0 C, nastawa
fabryczna: 0 C
t_AHS_DELAY -> to czas, w którym sprężarka pracuje przed
uruchomieniem dodatkowego źródła ciepła.
Zakres nastaw: 15 – 120 min, nastawa fabryczna: 30
min.
Logika działania pompy ciepła i dodatkowego źródła ciepła (AHS)
przedstawiono obok:

Sprężarka

Czas

UWAGA Nie należy korzystać z opcji 7.3 "SOLAR": należy ją zawsze pozostawić w trybie NIE.
8. Tryb WAKACJE
Opcja USTAWIENIE TRYBU WAKACJI służy do ustawiania temperatury wody na zasilaniu pompy ciepła oraz zasobniku CWU podczas
dłuższej nieobecności w domu ( np. wyjazdu na wakacje ).
Należy przejść do MENU -> DLA SERWISANTA -> 8.USTAWIENIE TRYBU
WAKACJI. Wcisnąć “OK”, wówczas zostanie wyświetlony ekran pokazany obok:
Wykorzystać przyciski ◄ ► i ▼ ▲ do przewijania, nastawiania, a przycisk OK w celu
zatwierdzenia.
Parametry do ustawienia:
T1S_H.A_H -> to docelowa temperatury wody na zasilaniu pompy ciepła w trybie
wakacyjnym. Zakres nastaw: 20 – 25 C, nastawa fabryczna: 25 C.
T1S_H.A_DHW -> jest docelową temperaturą wody w zasobniku CWU w trybie
wakacyjnym. Zakres nastaw: 20 – 25 C, nastawa fabryczna: 25 C.
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9. Kontakt z serwisem
Informacje o POMOCY SERWISOWEJ
W sterowniku istnieje możliwość wpisania numeru telefonu firmy serwisowej. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy zadzwonić
pod ten numer, aby uzyskać pomoc.
Jak skonfigurować USTAWIENIA TEL SERWISU
Należy przejść do MENU -> DLA SERWISANTA -> 9.USTAWIENIE TEL.
SERWIS. Wcisnąć “OK”, wówczas zostanie wyświetlony ekran pokazany obok:
Wykorzystać przyciski ▼ ▲ do przewijania, nastawiania, a przycisk OK w celu
zatwierdzenia.
Parametry do ustawienia:
NR TEL -> numer telefonu (Maksymalna długość numeru telefonu to 13 cyfr)
NR KOM -> numer telefonu (Maksymalna długość numeru telefonu to 13 cyfr)
10. Przywracanie ustawień fabrycznych
Funkcja PRZYWRÓĆ UST. FABRYCZNE służy do przywracania ustawień
fabrycznych wszystkich parametrów ustawionych w interfejsie użytkownika.
Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy przejść do MENU -> DLA
SERWISANTA -> 10.PRZYWRÓĆ UST. FABRYCZNE. Wcisnąć “OK”, wówczas
zostanie wyświetlony ekran pokazany obok:

Za pomocą przycisków ◄ ►, można przewinąć kursor na TAK i wcisnąć OK.
Po kilku sekundach wszystkie parametry ustawione w interfejsie użytkownika zostaną
przywrócone do ustawień fabrycznych.

11. TRYB TESTOWY
Tryb ten jest używany do sprawdzania prawidłowego działania zaworów, odpowietrzenia, pracy pomp zainstalowanych w instalacji,
chłodzenia, ogrzewania i ogrzewania wody użytkowej.
Aby rozpocząć pracę w trybie testu urządzenia, należy przejść do MENU ->
DLA SERWISANTA -> 11.TRYB TESTOWY. Wcisnąć “OK”, wówczas
zostanie wyświetlony ekran pokazany obok:

Jeśli wybrano przycisk TAK, wyświetlona zostanie następująca strona:

Za pomocą przycisków ▼ ▲, można przejść do
trybu, który ma być uruchomiony, i wcisnąć OK.
Jednostka będzie pracowała zgodnie z dokonanym
wyborem. Jeśli wybierzemy 11 TRYB TEST
(PUNKT KONTROLNY), sterownik przejdzie do
komponentów systemu, które można przetestować
:
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Należy użyć przycisków ▼ ▲, aby wybrać elementy instalacji do testowania, a następnie
użyć przycisku ON. / OFF. do aktywacji/dezaktywacji testu.
Dla przykładu: wybieramy „ZAWÓR 3-DROGOWY” i używamy ON. / OFF. Jeżeli zawór
3-drogowy jest w stanie WYŁ (niezasilany), przejdzie do stanu WŁ. (zasilany)
W ten sposób mamy możliwość przeprowadzenia testu wszystkich pojedynczych
elementów instalacji znajdujących się w podmenu 11 TRYB TEST (PUNKT
KONTROLNY)

W trybie 11 TRYB TESTOWY mamy możliwość przeprowadzenia testu nie tylko
pojedynczych komponentów instalacji, ale także procesów.
ODPOWIETRZANIE, zatwierdzamy OK, wówczas zostanie wyświetlona strona
informująca o trwaniu testowego odpowietrzania.
Funkcja testu ODPOWIETRZANIE obejmuje następujące procesy wykonywane przez
pompę ciepła: otwarcie zaworu 3-drogowego (SV1), a zamknięcie zaworu 2-drogowego
(SV2), po 60 sekundach aktywuje się wewnętrzna pompa obiegowa jednostki (P_i) z
czasem działania 10 minut, podczas których alarm czujnika przepływu jest ignorowany.
Następnie pompa obiegowa jednostki (P-i) zatrzymuje się, zawór 3-drogowy zamyka się
i otwiera się zawór 2-drogowy. Po 60sek wewnętrzna pompa urządzenia (P_iI) i
zewnętrzna pompa ponownego uruchomienia (P_o) są aktywowane i będą działać do
momentu otrzymania następnego polecenia

PRACA POMPY OBIEGOWEJ i zatwierdzamy OK. Wówczas pompy obiegowe są
aktywowane, dla sprawdzenia, czy cyrkulacja wody w układzie jest prawidłowa. Na
wyświetlaczu zostanie wyświetlony widok obok:
Funkcja testu PRACA POMPY OBIEGOWEJ obejmuje rozpoczęcie pracy pompy
obiegowej i wyłączeniu przez układ wszystkich urządzeń. Następnie po 60 sekundach
otwiera się zawór 3-drogowy (SV1), zamyka zawór 2-drogowy (SV2). Po kolejnych 60
sekundach aktywuje się wewnętrzna pompa maszyny (P_i), następnie 30 sek później,
jeśli nie ma alarmu przepływu, pompa wewnętrzna P_i będzie kontynuowała pracę przez
kolejne 3 minuty. Następnie pompa wewnętrzna P_i zatrzyma się, po czym zawór 3drogowy (SV1) zamyka się, a otwiera się zawór 2-drogowy (SV2). Po 60 sekundach
wewnętrzna pompa urządzenia (P_i) i zewnętrzna pompa obiegowa (P_o) są
aktywowane. Po następnych 2 minutach, jeśli nie ma alarmu czujnika przepływu, obydwie
pompy będą działać do momentu otrzymania następnego polecenia.

DZIAŁANIE TRYBU CHŁODZENIA i zatwierdzamy OK, wówczas zostanie wyświetlona
strona o prowadzonym teście i informacją o aktualnej temperaturze zasilania.
Podczas trwającego testu TRYBU CHŁODZENIA, domyślna docelowa temperatury wody
(T1S) na zasilaniu pompy ciepła wynosi 7°C. Urządzenie będzie działać dopóty, dopóki
temperatura wody nie osiągnie ww. wartości lub nie zostanie otrzymane przez pompę
ciepła następne polecenie.
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DZIAŁANIE TRYBU GRZANIA i zatwierdzamy OK, wówczas wyświetlona zostanie
strona o prowadzonym teście i informacją o aktualnej temperaturze zasilania:
Podczas trwającego testu TRYBU GRZANIA, domyślna docelowa temperatura wody
(T1S) na zasilaniu pompy ciepła wynosi 35°C.
W teście, pierwsza grzałka przepływowa (IBH1) zostanie włączona na 10 minut po 10minutowej pracy sprężarki., Po następnych 60 sekundach zostanie włączona druga
grzałka przepływowa (IBH2), jeżeli została zainstalowana. Obie grzałki pracują
jednocześnie przez 3 minuty, po czym zostaną wyłączone.
Pompa ciepła będzie uruchomiona dopóty, dopóki temperatura wody na zasilaniu nie
wzrośnie do określonej wartości (T1S) lub nie zostanie odebrane przez maszynę kolejne
polecenie.

DZIAŁANIE TRYBU CWU i zatwierdzamy OK, wówczas wyświetlona zostanie strona o
prowadzonym teście CWU.
W teście DZIAŁANIE TRYBU CWU, domyślna docelowa temperatura (T5S) ciepłej wody
użytkowej wynosi 55°C. Grzałka wspomagająca (TBH) włączy się, gdy sprężarka pracuje
przez 10 minut. Grzałka wspomagająca (TBH) wyłączy się po upływie 3 minut. Pompa
ciepła będzie działać w tym trybie testowym dopóty, dopóki temperatura wody w
zasobniku CWU nie wzrośnie do zadanej wartości lub nie zostanie odebrane przez
maszynę kolejne polecenie.
Podczas ruchu próbnego wszystkie przyciski z wyjątkiem OK są nieaktywne. Jeśli
użytkownik chce wyłączyć test, musi wcisnąć OK. Na przykład, gdy urządzenie znajduje
się w trybie usuwania powietrza, po wciśnięciu przycisku OK zostanie wyświetlona strona
w następujący sposób:
UWAGA:
Podczas pracy w trybie testowym wszystkie przyciski za wyjątkiem OK są nieaktywne.
Jeśli użytkownik chce wyłączyć test, należy wcisnąć przycisk OK.
Dla przykładu: jeżeli pompa ciepła znajduje się w trybie testowym ODPOWIETRZANIE,
wciśnięcie przycisku OK spowoduje zapytanie pompy ciepła o chęć dezaktywacji testu dla
odpowietrzania:
Za pomocą przycisków ◄ ►, można przewinąć kursor na TAK i wcisnąć OK. Zostanie
wyświetlona następująca strona: Ruch próbny wyłączy się.
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12. Funkcja specjalna
FUNKCJA SPECJALNA zawiera procesy: ODPOWIETRZANIE, WYGRZEWANIE POSADZKI i OSUSZANIE POSADZKI. To podmenu
jest używane w określonych sytuacjach, na przykład podczas pierwszego startu układu pompy ciepła lub początkowym uruchomieniu
ogrzewania podłogowego.
UWAGA: funkcje specjalne mogą być użyte tylko przez serwisanta, podczas ich wykorzystywania inne funkcje (HARMONOGRAM,
WAKACJE POZA DOMEM, WAKACJE) są nie aktywne.
Aby rozpocząć pracę w trybie FUNKCJE SPECJALNE, należy przejść do MENU -> DLA
SERWISANTA -> 12.FUNKCJE SPECJALNE. Wcisnąć “OK”, wówczas zostanie
wyświetlony ekran pokazany obok:

Wykorzystać przyciski ▼ ▲ i ◄ ► do przewijania i przycisk OK w celu wprowadzania.
ODPOWIETRZANIE Przed pierwszym uruchomieniem pompa ciepła może działać
nieprawidłowo ze względu na pozostałe w układzie powietrze. Konieczne jest wówczas
uruchomienie funkcji ODPOWIETRZANIE, które usuwania powietrza z instalacji.
Prosimy sprawdzić, czy odpowietrzniki zamontowane na instalacji są otwarte.
Program ODPOWIETRZANIE uruchamiamy poprzez:
MENU -> DLA SERWISANTA -> 12 FUNKCJE SPECJALNE -> 12.1
ODPOWIETRZANIE
Program ODPOWIETRZANIE obejmuje następujące procesy wykonywane przez
pompę ciepła: otwarcie zaworu 3-drogowego (SV1), a zamknięcie zaworu 2-drogowego
(SV2), po 60 sekundach aktywuje się wewnętrzna pompa obiegowa jednostki (P_i) z
czasem działania 10 minut, podczas których alarm przełącznika przepływu jest
ignorowany. Następnie pompa obiegowa jednostki (P-i) zatrzymuje się, zawór 3drogowy zamyka się i otwiera się zawór 2-drogowy. Po 60sek wewnętrzna pompa
urządzenia (P_iI) i zewnętrzna pompa ponownego uruchomienia (P_o) są aktywowane
i będą działać do momentu otrzymania następnego polecenia
Sterownik wskazuje czas, w którym prowadzone jest ODPOWIETRZANIE. Podczas
odpowietrzania wszystkie przyciski z wyjątkiem OK są nieaktywne. Jeśli odpowietrzanie
ma być wyłączone, należy wcisnąć przycisk OK, po czym wyświetlona zostanie
następująca strona:
Wykorzystać przyciski ◄ ► do przewijania i OK w celu wprowadzania.

WYGRZEW POSADZKI:
Program WYGRZEW POSADZKI uruchamiamy poprzez:
MENU -> DLA SERWISANTA -> 12 FUNKCJE SPECJALNE -> 12.2 WYGRZEW
POSADZKI
Po wciśnięciu “OK” zostanie wyświetlona następująca strona:

Gdy kursor znajduje się na T1S, dT1SH lub t_fristFH, należy użyć
przycisków ◄ ► i ▼ ▲, aby przewinąć i wyregulować parametr.
T1S -> jest docelową temperaturą na zasilaniu pompy ciepła
podczas wstępnego wygrzewu posadzki.
dT1SH -> różnica temperatury pomiędzy zadaną (T1S), a
rzeczywistą (T1) dla zatrzymania urządzenia.
( w przypadku, gdy T1>T1S+ dT1S, pompa ciepła wyłączy się)
t_fristFH -> to czas całkowitej pracy programu WYGRZEW
POSADZKI.

Pompa
Sprężarka

Działanie urządzenia w trybie WYGRZEW POSADZKI pokazano
na schemacie obok:
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Gdy kursor znajduje się w programie WYGRZEW POSADZKI, należy użyć
przycisków ◄ ► do przewinięcia do TAK i wcisnąć przycisk OK. Zostanie
wyświetlona następująca strona:

Podczas pracy w trybie WYGRZEW POSADZKI wszystkie przyciski za
wyjątkiem OK są nieaktywne. Jeśli użytkownik chce wyłączyć test, należy
wcisnąć przycisk OK.
Zostanie wyświetlona następująca strona:
Za pomocą przycisków ◄ ►, można przewinąć kursor na TAK i wcisnąć OK,
podgrzewanie podłogi wyłączy się.
OSZUSZANIE POSADZKI
Aby zapobiec wystąpieniu pęknięć posadzki w trakcie działania ogrzewania
podłogowego, konieczne jest jej wcześniejsze suszenie podczas którego
podwyższa się stopniowo temperaturę posadzki w celu odparowania zawartej
w niej wody.
Program OSUSZANIE POSADZKI uruchamiamy poprzez:
MENU -> DLA SERWISANTA -> 12 FUNKCJE SPECJALNE -> 12.3
OSUSZANIE POSADZKI Po wciśnięciu “OK” zostanie wyświetlona
następująca strona:
W celu nastaw odpowiednich parametrów należy użyć przycisków
◄ ► i ▼ ▲, aby przewijać i wybrać parametr:
CZAS WYGRZEW (t_DRYUP) - czas osiągnięcia zadanej
temperatury wygrzewu (dni).
CZAS
UTRZYMANIA
(t_HIGHPEAK)
czas
utrzymania
maksymalnej temperatury (dni).
CZAS OGR. TEMP. (t_DRYD) – czas obniżania temperatury do
temperatury początkowej (dni)
MAKS TEMP. (T_DRYPEAK ) – zadana maksymalna temperatura
CZAS URUCHOMIENIA – uwaga, błąd w tłumaczeniu
wyświetlacza, powinno być „GODZINA URUCHOMIENIA”
CZAS
ZAKOŃCZENIA – uwaga, błąd w tłumaczeniu
wyświetlacza, powinno być „DATA URUCHOMIENIA”
Przebieg procesu suszenia posadzki pokazano na wykresie obok:
Gdy kursor znajduje się na URUCHOMIĆ OSUSZANIE POSADZKI, za
pomocą przycisków ◄ ►, można przewinąć kursor na TAK i wcisnąć OK.
Zostanie wyświetlona następująca strona:
Podczas suszenia podłogi wszystkie przyciski z wyjątkiem OK są nieaktywne.
Gdy pompa ciepła działa nieprawidłowo, tryb suszenia podłogi zostanie
wyłączony, gdy grzałka rezerwowa i dodatkowe źródło ciepła nie będą
dostępne.
Jeśli użytkownik chce wyłączyć suszenie podłogi, musi wcisnąć OK. Zostanie
wyświetlona następująca strona:
Za pomocą przycisków ◄ ►, można przewinąć kursor na TAK i wcisnąć OK.
Suszenie podłogi wyłączy się.

13. AUTO RESTART
Funkcja AUTO RESTART pozwala, po zaniku napięcia elektrycznego zasilania i jego ponownym przywróceniu, na powrót do pracy z
ustawionymi wcześniej wszelkimi parametrami /ustawieniami.
Program AUTO RESTART uruchamiamy poprzez:
MENU -> DLA SERWISANTA -> 13 AUTO RESTART
Po wciśnięciu “OK” zostanie wyświetlona następująca strona:
W celu włączenia lub wyłączenia funkcji automatycznego restartu, należy za
pomocą przycisków ▼, ▲, ◄, ► przewinąć i wcisnąć OK, aby wybrać opcję
TAK lub NIE. Jeśli funkcja automatycznego restartu jest włączona, po
przywróceniu zasilania po awarii zasilania, funkcja AUTO RESTART
ponownie zastosuje ustawienia interfejsu użytkownika sprzed awarii
zasilania. Jeśli ta funkcja jest wyłączona, po przywróceniu zasilania po awarii
zasilania urządzenie nie będzie uruchamiane ponownie automatycznie.
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KONFIGURACJA SYSTEMU - OPIS PARAMTERÓW INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA
N°
1

2

3

Parametr
-

-

-

znaczenie
Tryby pracy pompy ciepła RVL-I Plus

Nastawa temp pokojowej

Nastawa temperatury zasilania wody z pompy ciepła RVL-I
Plus

zakres
Auto, chłodz., grzanie,
CWU

Nastawa
dokładność
stand.

Jm.

Grzan/ CWU

/

/

chłodzenie:17~30

24

1

ºC

grzanie:17~30

24

1

ºC

auto:17~30

24

1

ºC

Chłodzenie NIS: 5~25

7

1

ºC

Chłodzenie WYS:18~30

18

1

ºC

Grzanie NIS: 25~45

35

1

ºC

Grzanie WYS: 35~60

45

1

ºC

4

-

Nastawa temperatury w zbiorniku wody użytkowej CWU

40~60

50

1

ºC

5

-

Czas wygaszenia ekranu

60~300

120

10

S

6

-

Czas rozpoczęcia dezynfekcji CWU

0:00~23:00

23..00

10

MIN

7

t INTERVAL DHW Czas pracy pompy cyrkulacyjnej CWU

1-120

5

1

8

-

Czas

0:00~24:00

MIN
godz/
min

9

-

Data

01-01-2000~31-12-2099

10

-

Poziom wyciszenia

11

T1S

12

1
01/01/2016

1

/

1~2

1

1

/

Nastawa temp wody zasilającej dla wygrzewu posadzki

25~35

25

1

ºC

t_firstFH

Czas pracy wygrzewania posadzki

48~96

72

12

godz

13

T4DHWMAX

Maksymalna temperatura zewnętrzna dla pracy w trybie CWU 35~43

43

1

ºC

14

T4DHWMIN

Minimalna temperatura zewnętrzna dla pracy w trybie CWU

-20~5

-10

1

ºC

dT1SC

Różnica temperatur wody pomiędzy zadaną a faktyczną dla załączania
pompy ciepła w tryb chłodzenia (czujnik zasilania CO)

2~10

5

1

ºC

dTSC

Różnica temperatury pokojowej pomiędzy zadaną a faktyczną dla
załączania pompy ciepła w trybie chłodzenia (czujnik pokojowy)

1~10

2

1

ºC

T4CMAX

Maksymalna temperatura zewnętrzna dla pracy pompy ciepła
w trybie chłodzenia

35~46

43

1

ºC

T4CMIN

Minimalna temperatura zewnętrzna dla pracy pompy ciepła w
trybie chłodzenia

-5~25

10

1

ºC

dT1SH

Różnica temperatur wody pomiędzy zadaną a faktyczną, po osiągnięciu
której pompa ciepła się załączy w tryb grzania lub wyłączy (czujnik
zasilania CO)

2~10

5

1

ºC

dTSH

Różnica temperatury pokojowej pomiędzy zadaną a faktyczną dla
załączania pompy ciepła w trybie grzania (czujnik pokojowy)

1~10

2

1

ºC

T4HMAX

Maksymalna temperatura zewnętrzna dla pracy pompy ciepła
w trybie grzania

20~35

25

1

ºC

22

T4HMIN

Minimalna temperatura zewnętrzna dla pracy pompy ciepła w
trybie grzania

-20~15

-15

1

ºC

23

T4AUTOCMIN

Minimalna temperatura zewnętrzna dla załączenia pompy
ciepła w pracę chłodzenia w trybie Auto

20-29

25

1

ºC

24

T4AUTOHMAX

Maksymalna temperatura zewnętrzna dla załączenia pompy
ciepła w pracę grzania w trybie Auto

10-17

17

1

ºC

25

T1S_H..A_H

Nastawa temperatury wody zasilania pompy ciepła w trybie
Wakacje

20~25

25

1

ºC

T5S_H..A_DHW

Nastawa temperatury wody w zasobniku CWU w trybie
Wakacje

20~25

25

1

ºC

27

T5S_disinfect

Nastawa temperatury wody w zasobniku CWU w trybie
dezynfekcji

60~70

65

1

ºC

28

t_DI_HIGHTEMP.. Czas utrzymania zadanej temp trybu dezynfekcji

5~60

15

5

MIN

15
16
17
18

19
20
21

26
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N°
29

Parametr

znaczenie

zakres

Nastawa
stand.

dokładność

UM

t_DI_max

Czas trwania trybu dezynfekcji

90~300

210

5

MIN

30

t_DHWHP_MAX

Maksymalny ciągły czas pracy pompy ciepła w trybie
PRIORYTET CWU

10~600

120

5

MIN

31

Maksymalny czas pracy pompy ciepła w trybie grzania lub
chłodzenia do ponownego uruchomienia trybu ładowania
t_DHWHP_RESTRICT zasobnika CWU

10~600

10

5

MIN

32

dT5_ON

Wartość histerezy temperatury wody w zasobniku c.w.u. dla
załączenia sprężarki pompy ciepła lub grzałki wspomagającej

2~10

5

1

ºC

dT1S5

Wartość histerezy pomiędzy temperaturą zadaną w zasobniku
CWU a temperaturą ładowania zasobnika przez pompę ciepła

5~20

10

1

ºC

34

t_TBH_DELAY

Czas opóźnienia załączenia grzałki elektrycznej: czas pracy
sprężarki pompy ciepła (próba nagrzania zasobnika c.w.u.),
zanim zostanie załączona grzałka

0~240

90

5

MIN

35

dT5_TBH_ OFF

Wartość histerezy temperatury wody w zasobniku c.w.u. poniżej
której następuje wyłączenie grzałki zasobnika CWU
0~10

5

1

ºC

T4_TBH_ON

Wartość temperatury powietrza zewnętrznego, poniżej której
grzałka staje się urządzeniem aktywnym

-5~20

5

1

ºC

T4_IBH_ON

Temperaturą powietrza na zewnątrz, poniżej której grzałka
rezerwowa przepływowa wspomaga pompę ciepła

-15~10

-5

1

ºC

dT1_IBH_ON

Różnica temperatur pomiędzy T1S i T1 ( temperaturą zadaną a
rzeczywistą na wylocie z pompy ) dla uruchomienia grzałki
rezerwowej.
2~10

5

1

ºC

t_IBH_DELAY

Czas, w którym sprężarka pracuje przed uruchomieniem grzałki
przepływowej wspomagającej (jeśli T1<T1S, czyli temperatura
zadana jest niższa od rzeczywistej na wylocie z pompy ciepła) 15~120

30

5

MIN

t_IBH12_DELAY

Czas, w którym pierwsza grzałka rezerwowa działa przed
włączeniem drugiej grzałki rezerwowej. Dotyczy modeli 5-7-9

5~30

5

5

MIN

T4_AHS_ON

Temperatura powietrza na zewnątrz, przy której uruchamia się
dodatkowe źródło ciepła

-15~10

-5

1

ºC

dT1_AHS_ON

Różnica temperatur pomiędzy T1S i T1 ( temperaturą zadaną a
rzeczywistą na wylocie z pompy ) dla uruchomienia
dodatkowego źródła ciepła (AHS)
2~10

2

1

ºC

dT1_AHS_OFF

Różnica temperatur pomiędzy T1S i T1 ( temperaturą zadaną a
rzeczywistą na wylocie z pompy ) poniżej której dodatkowe
źródła ciepła (AHS) jest odłączone
-5~0

0

1

ºC

t_AHS_DELAY

Czas, w którym sprężarka pracuje przed uruchomieniem
dodatkowego źródła ciepła (AHS).

5~120

30

5

MIN

t_INTERVAL_C

Minimalny czas postoju sprężarki pompy ciepła pomiędzy lub
przed kolejnym jej załączeniem dla trybu chłodzenia

5~30

5

1

MIN
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t_INTERVAL_H

Minimalny czas postoju sprężarki pompy ciepła pomiędzy lub
przed kolejnym jej załączeniem dla trybu grzania

5~60

5

1

MIN

47

Minimalny czas postoju sprężarki pompy ciepła pomiędzy lub
t_INTERVAL_DHW przed kolejnym jej załączeniem dla celu podgrzewu CWU

33

36
37

38

39
40
41

42

43
44
45

5~30

5

1

MIN

4~15

8

1

DZIEN

48

t_DRYUP

Czas pracy do osiągnięcia T_DRYPEAK (temp. osuszania
posadzki)

49

t_HIGHPEAK

Czas utrzymania temp T_DRYPEAK (temp. osuszania
posadzki)

3~7

5

1

DZIEN

50

t_DRYD

Czas pracy w celu zredukowania temp wody na wylocie (temp.
osuszania posadzki)

4~15

5

1

DZIEN

51

T_DRYPEAK

Nastawa temperatury zasilania trybu osuszania posadzki

30~55

45

1

ºC

50

SCHEMATY FUNKCJONALNE

Schemat wewnętrzny pompy ciepła

Grzałka przepływowa
Ferroli booster 2C0970AF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sprężarka
Zawór 4-drogowy
Wymiennik powietrzny
Elektroniczny zawór rozprężny
Wymiennik płytowy
Zasobnik czynnika chłodniczego
Czujnik ciśnienia
Kolektor czynnika chłodniczego
Filtr czynnika chłodniczego
Zbiornik ekspansyjny czynnika chłodniczego

A

Pompa obiegowa zabudowana w maszynie
(P_i)
Naczynie wzbiorcze
Odpowietrznik
Czujnik przepływu
Zawór bezpieczeństwa
Manometr
Presostat wysokiego ciśnienia
Presostat niskiego ciśnienia
Zasilanie instalacji c.o.
Powrót z instalacji c.o.
Czujnik temperatury zasilania, standardowo
zamontowany w pompie ciepła
Czujnik temperatury zasilania zamontowany
w grzałce przepływowej Ferroli-booster
(2C0970AF)
Temperatura czynnika chłodniczego ciekłego
na wymienniku płytowym
Temperatura czynnika chłodniczego
gazowego na wymienniku płytowym
Temperatura czynnika chłodniczego na
wymienniku powietrznym
Temperatura powietrza zewnętrznego
Temperatura ssania sprężarki
Temperatura tłoczenia sprężarki
Temperatura czynnika grzewczego na wlocie
wymiennika płytowego
Temperatura czynnika grzewczego na
wylocie z wymiennika płytowego

B
C
D
E
F
LH
LP
MI
RI
T1
T1*

T2
T2B
T3
T4
TH
TP
TW_in
TW_out

Uwaga (T1*) – przy zastosowaniu grzałki przepływowej
Ferroli-booster (2C0970AF) lub grzałki w buforze
przepływowym, należy czujnik T1 odłączyć od układu
sterowania pompy ciepła i zastąpić czujnikiem T1* .
W przypadku Ferroli-booster, czujnik T1* znajduje się
wewnątrz boostera i należy jedynie odpowiednio
połączyć czujnik z pompą ciepła wg instrukcji montażu
Ferroli-booster.
W przypadku zastosowania grzałki w buforze
przepływowym, funkcję czujnika T1* przyjmuje czujnik
NTC (2C0970BF, do nabycia w Ferroli Poland), który
należy zainstalować na zasilaniu z bufora, a w pompie
ciepła podpiąć do wtyczki T1, z której wypinamy
fabrycznie zamontowany czujnik T1.
Więcej informacji przy schematach hydraulicznych ( str.
XXXXX )
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SCHEMATY ELEKTRYCZNE pomp RVL-I Plus
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UWAGA
•
Sprzęt musi
być uziemiony.
•
Wszystkie
zewnętrzne
obciążenia
wysokonapięciowe
, jeśli są metalowe
lub uziemiane,
muszą być
uziemione.
•
Prąd
wymagany dla
zewnętrznych
obciążeń jest
mniejszy niż 0,5A,
jeżeli prąd
obciążenia jest
większy niż 0,5 A,
to obciążenie musi
być kontrolowane
przez stycznik AC.
Wszystkie
zewnętrzne
obciążenia
prądowe muszą
być niższe, niż 0,5
A.
•
Zaciski do
okablowania
"AHS1" "AHS2",
"A1" "A2", ”R1"
"R1" i "DFT1"
"DFT2” podają
wyłącznie sygnał
przełączania.
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Mod. 10-12-14-16
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UWAGA
• Sprzęt
musi być
uziemiony.
• Wszystkie
zewnętrzne
obciążenia
wysokonapięci
owe, jeśli są
metalowe lub
uziemiane,
muszą być
uziemione.
• Prąd
wymagany dla
wszystkich
zewnętrznych
obciążeń jest
mniejszy niż
0,2A, jeżeli
prąd
obciążenia jest
większy niż 0,2
A, to
obciążenie
musi być
kontrolowane
przez stycznik
AC.
• Zaciski do
okablowania
"AHS1"
"AHS2", "A1"
"A2", ”R1"
"R1" i "DFT1"
"DFT2” podają
wyłącznie
sygnał
przełączania.
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Mod. 12T-14T-16T

UWAGA
•
Sprzęt musi
być uziemiony.
•
Wszystkie
zewnętrzne
obciążenia
wysokonapięciowe
, jeśli są metalowe
lub uziemiane,
muszą być
uziemione.
•
Prąd
wymagany dla
zewnętrznych
obciążeń jest
mniejszy niż 0,5A,
jeżeli prąd
obciążenia jest
większy niż 0,5 A,
to obciążenie musi
być kontrolowane
przez stycznik AC.
Wszystkie
zewnętrzne
obciążenia
prądowe muszą
być niższe, niż 0,5
A.
•
Zaciski do
okablowania
"AHS1" "AHS2",
"A1" "A2", ”R1"
"R1" i "DFT1"
"DFT2” podają
wyłącznie sygnał
przełączania.
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CHARAKTERYSTYKA CZUJNIKÓW
Czujnik temperatury B2550=3950K, R90oC=5kΩ − czujnik Tp

Stosowane są czujniki temperatury typu NTC.
Dotyczy czujnika:
temperatury tłoczenia sprężarki (Tp)
Gdy część pomiarowa czujnika ma temperaturę 90° C, rezystancja elektryczna mierzona na końcówkach sondy
multimetrem wynosi Rnom = 5 kΩ. Wartość oporu zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury
Aby sprawdzić, czy czujnik temperatury jest uszkodzony lub odłączony, sprawdź zgodność wartości rezystancji w kΩ z
temperaturą w ° C, zgodnie z poniższą tabelą

W celu wiarygodnego sprawdzenia nie jest
konieczne kontrolowanie każdej
pojedynczej wartości, ale tylko kilka
wartości przykładowych. Jeśli przyrząd
daje nieskończoną rezystancję, oznacza
to, że sonda jest odłączona

Temp
pokojowa
20oC

Przykład. Przy temperaturze 20 °C na
sondzie, omomierz wyświetli ok. 68,66 kΩ

55

Czujnik temperatury B0/100=3970K, R50oC=17,5 kΩ − czujniki Twin / Twout /T1 / T5

T1B - Stosowane są czujniki temperatury typu NTC.
Dotyczy czujników:
temperatury parownika wlotowego / wylotowego (Twin / Twout)
temperatury na zasilaniu (T1) lub na wyjściu grzałki wspomagającej (T1 *), jeśli występuje
temperatury ciepłej wody użytkowej (T5)
Gdy część pomiarowa czujnika ma temperaturę 50 °C, rezystancja elektryczna mierzona na końcówkach sondy
multimetrem wynosi Rnom = 17,6 kΩ. Wartość oporu elektrycznego maleje wraz ze wzrostem temperatury.
Aby sprawdzić, czy czujnik temperatury jest uszkodzony lub odłączony, sprawdź zgodność wartości rezystancji w kΩ z
temperaturą w ° C, zgodnie z poniższą tabelą

W celu wiarygodnego sprawdzenia nie jest
konieczne kontrolowanie każdej
pojedynczej wartości, ale tylko kilka
wartości przykładowych. Jeśli przyrząd
daje nieskończoną rezystancję, oznacza
to, że sonda jest odłączona

Temp
pokojowa
20oC

Przykład. Przy temperaturze 20 °C na
sondzie, omomierz wyświetli ok. 61,535 kΩ
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Czujnik temperatury B2550=4100K, R25°C=10kΩ – czujniki T2 / T2B / T3 / T4 / Th

Stosuje się czujniki temperatury typu NTC
Dotyczy czujników:
temperatury powietrza zewnętrznego (T4)
temperatury czynnika na wlocie cieczy (T2) i wylot gazu (T2B)
temperatury czynnika na wymienniku powietrznym (T3)
temperatury ssania sprężarki (Th)
Gdy część pomiarowa czujnika ma temperaturę 25 ° C, rezystancja elektryczna mierzona na końcówkach sondy
multimetrem wynosi Rnom = 10 kΩ. Wartość oporu maleje wraz ze wzrostem temperatury.
Aby sprawdzić, czy czujnik temperatury jest uszkodzony lub odłączony, sprawdź zgodność wartości rezystancji w kΩ z
temperaturą żarówki w ° C zgodnie z poniższą tabelą:

W celu wiarygodnego sprawdzenia nie
jest konieczne kontrolowanie każdej
pojedynczej wartości, ale tylko kilka
wartości przykładowych. Jeśli przyrząd
daje nieskończoną rezystancję,
oznacza to, że sonda jest odłączona

Temp
pokojowa
20oC

Przykład. Przy temperaturze 20 ° C na
sondzie, omomierz wyświetli około 12,64 kΩ
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PROCES URUCHOMIENIA
Ustawienia przełączników DIP
Przełącznik DIP /zworki/ znajduje się na płycie sterującej modułu wodnego wewnątrz tablicy elektrycznej urządzenia (więcej informacji
można znaleźć w sekcji "KONSERWACJA I BEZPIECZEŃSTWO"). Umożliwiają one określenie tego, czy system zawiera elektryczną
grzałkę przepływową (IBH), czy kocioł szczytowy lub grzałkę w buforze zrzutowym (AHS).
OSTRZEŻENIE
ZWORKA
DIP

Przed otwarciem panelu serwisowego przełącznika i wprowadzeniem jakichkolwiek zmian ustawień zworek
DIP należy wyłączyć zasilanie
ON

OFF

S1 (1)

Ustawić zawsze w położeniu OFF

50m

5m

S1 (2)

Ustawić zawsze w położeniu OFF

Zainstalowana

Zainstalowana

Elektryczna grzałka wspomagająca (IBH1-pierwszy
stopień) (OFF, jeśli zainstalowana)
Elektryczna grzałka wspomagająca (IBH2-drugi stopień)
(OFF, jeśli zainstalowana)
Czujnik temperatury (konieczny, gdy zainstalowany jest
bojler gazowy AFIS, w tym przypadku ustawić w położeniu
ON)

Nie
zainstalowana
Nie
zainstalowana

S1 (3*)
S1 (4*)
S2 (1*)

Opis

Zainstalowana
Zainstalowana

Zainstalowana

Nie
zainstalowana

S2 (2)

Ustawić zawsze w położeniu OFF

/

/

S2 (3)
S2 (4)

Ustawić zawsze w położeniu OFF
Ustawić zawsze w położeniu OFF

/
/

/
/

Elektryczna grzałka
przepływowa (1-stopień)
Brak
zainstalowany
zainstalowany
Brak

Konfiguracja układu wodnego
Elektryczna grzałka
Kocioł szczytowy / grzałka
przepływowa (2bufora zrzutowego
stopień, dot. RVL-5/7/9)
Brak
Brak
Brak
Brak
zainstalowany
Brak
Brak
zainstalowany

* Są to jedyne przełączniki,
które
należy
skonfigurować w oparciu o
sterowany układ wodny, a
pozostałe ZWORKI DIP
należy ustawić na OFF.

Ustawienia zworek DIP
S1 (3)

S1 (4)

S2 (1)

ON
OFF
OFF
ON

ON
ON
OFF
ON

OFF
OFF
OFF
ON

Kontrole przed rozpoczęciem eksploatacji
OSTRZEŻENIE

Przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń należy wyłączyć zasilanie.

Po zainstalowaniu urządzenia należy sprawdzić następujące pozycje, przed
włączeniem pompy ciepła:
1. Okablowanie obiektowe:
Zapewnić, aby okablowanie obiektowe pomiędzy
* lokalną rozdzielnicą elektryczną <-> urządzeniem <-> zaworami (w
stosownych przypadkach),
* jednostką <-> termostatem pokojowym,
* jednostką <-> zbiornikiem ciepłej wody użytkowej,
* jednostką <-> grzałkami
zostało podłączone zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale PRZYŁĄCZA
ELEKTRYCZNE i zgodnie ze schematami połączeń oraz lokalnymi
przepisami.
2. Bezpieczniki, wyłączniki lub urządzenia zabezpieczające:
Sprawdzić, czy bezpieczniki lub lokalnie zainstalowane urządzenia
zabezpieczające mają rozmiar i typ określony w rozdziale PARAMETRY I
DANE TECHNICZNE. Zapewnić, aby bezpieczniki lub urządzenia
zabezpieczające nie były mostkowane.
3. Wyłącznik grzałki rezerwowej:
Należy pamiętać o konieczności włączenia wyłącznika grzałki rezerwowej w
skrzynce rozdzielczej (zależy od typu grzałki rezerwowej). Patrz schemat
połączeń.
4. Wyłącznik grzałki wspomagającej cwu
Należy pamiętać o konieczności włączenia
wspomagającej (dotyczy wyłącznie jednostek
opcjonalnym zbiornikiem cwu).

wyłącznika grzałki
z zainstalowanym

5. Instalacja uziemiająca
Zapewnić, aby przewody uziemienia zostały prawidłowo podłączone i zaciski
uziemienia dokręcone.
6. Sprawdzić wzrokowo skrzynkę przełączników pod kątem luźnych
połączeń lub uszkodzonych elementów elektrycznych.
7. Kontrola montażu pompy ciepła:
Sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo zamontowane, aby uniknąć
nietypowych dźwięków i drgań podczas uruchamiania urządzenia.
8. Uszkodzony sprzęt:
Sprawdzić wnętrze urządzenia pod kątem występowania uszkodzonych
elementów lub ściśniętych rurek.
9. Wyciek czynnika chłodniczego:
Sprawdzić, czy wewnątrz urządzenia nie ma wycieków czynnika
chłodniczego. Jeśli występuje wyciek czynnika chłodniczego, należy
skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
10. Napięcie zasilania:
Sprawdzić napięcie zasilania na lokalnej rozdzielnicy elektrycznej. Napięcie
musi odpowiadać napięciu na tabliczce znamionowej urządzenia.
11. Zawór odpowietrzający:
Sprawdzić, czy zawór odpowietrzający jest otwarty (co najmniej 2 obroty).
12. Zawory odcinające:
Sprawdzić, czy zawory odcinające są całkowicie otwarte.

Kontrola końcowa
Przed włączeniem urządzenia należy wykonać następujące zalecenia:
▪
Gdy wykonana jest kompletna instalacja i wszystkie niezbędne ustawienia, należy zamknąć wszystkie przednie panele urządzenia i
zamontować pokrywę urządzenia.
▪
Panel serwisowy skrzynki rozdzielczej może być otwarty tylko przez licencjonowanego elektryka w celu konserwacji.
Włączanie zasilania urządzenia
Gdy zasilanie jest włączone, podczas uruchamiania na interfejsie użytkownika wyświetlany jest "1% ~ 99%". Podczas tego procesu nie
można obsługiwać interfejsu użytkownika.
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BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA
Otwieranie jednostki
Mod. 5-7-9

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

Drzwi 1: Umożliwiają dostęp do przedziału sprężarki, do
przedziału wodnego i do części elektrycznych

Drzwi 1: Umożliwiają dostęp do przedziału sprężarki i części
elektrycznych
Drzwi 2: Umożliwiają dostęp do przedziału wodnego i części
elektrycznych

OSTRZEŻENIE

Wyłączyć całe zasilanie, tzn. zasilanie jednostki i grzałki rezerwowej oraz zasilanie zbiornika ciepłej wody użytkowej (jeśli dotyczy) przed demontażem drzwi 1 i 2.

OSTROŻNIE
Części wewnątrz urządzenia mogą być gorące.
Należy przesunąć kratkę w lewo, do pozycji ogranicznika, a następnie pociągnąć prawą krawędź, wówczas można teraz wyjąć kratkę.
Można również odwrócić procedurę.
Należy zachować ostrożność, aby uniknąć ewentualnego zranienia ręki.

Instalator jest zobowiązany zweryfikować poprawność działania urządzenia po jego zainstalowaniu.

UWAGA
W pierwszym okresie pracy jednostki wymagany pobór mocy może być większy, niż podany na tabliczce znamionowej urządzenia.
Zjawisko to związane jest ze sprężarką, która potrzebuje upływu 50 godzin pracy dla osiągnięcia sprawnego działania i stabilnego zużycia
energii.
Praca w ruchu próbnym (ręczna)
Jeśli jest to konieczne, instalator może w każdej chwili wykonać ręcznie ruch próbny w celu sprawdzenia poprawnego działania systemu
odpowietrzania, ogrzewania, chłodzenia i ogrzewania wody użytkowej, patrz rozdział: KONFIGURACJA UKŁADU -> "TRYB
TESTOWY".
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Skrzynka sterownicza dla mod. 5-7-9

Skrzynka sterownicza dla mod. 12-14-16 (T)

Główna płyta
sterująca modułu
wodnego

Główna płyta
sterująca modułu
(z tyłu PCB B, tylko do jednostki 3 fazowej)

Przedstawiony rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy. Jeśli istnieje niezgodność między rysunkiem a rzeczywistym produktem,
rzeczywisty produkt ma priorytet.
Płyta sterująca modułu wodnego (drzwi2)

Mod. 1-fazowy. 5-7-9-10-12-14-16
3-fazowy Mod.12T-14T-16T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Port wejściowy dla obiegu solarnego (CN5)
Gniazdo wyjściowe transformatora (CN4)
Port zasilania dla interfejsu użytkownika (CN36)
Port dla zdalnego przełącznika (CN12)
Port dla czujnika przepływu (CN8)
Port komunikacyjny pomiędzy płytką PCB B drzwi B i płytką
PCB drzwi (CN14)
Port komunikacyjny pomiędzy płytką PCB drzwi a interfejsem
użytkownika (CN19)
Port dla czujników temperatury (TW_out, TW_in, T1, T2, T2B)
(CN6)
Port czujnika temperatury (CN13)
Port czujnika temperatury (T1B, końcowa temperatura na
wyjściu) (CN15)
Wyświetlacze cyfrowe (DIS1)
Przycisk kontrolny (SW4)
Zworka DIP (S1, S2)
Port wyjściowy do rozmrażania (CN34)

15 Port dla elektrycznej taśmy grzewczej - ochrona przed
zamarzaniem (wewnętrzna) (CN40)
16 Port dla elektrycznej taśmy grzewczej - ochrona przed
zamarzaniem (wewnętrzna) (CN41)
17 Port wyjściowy zewnętrznego źródła ciepła / port wyjścia
roboczego (CN25)
18 Port dla taśmy grzewczej - ochrona przed zamarzaniem
(zewnętrzna) / port dla pompy obiegu solarnego / port
wyjściowy do zdalnego alarmu (CN27)
19 Port do zewnętrznej pompy obiegowej / pompy cyrkulacyjnej
/zaworu dwudrogowego SV2 (CN37)
20 Port dla SV1 (zawór trójdrogowy) i SV3 (CN24)
21 Port wewnętrznej pompy (CN28)
22 Port wejściowy transformatora (CN20)
23 Gniazdo sprzężenia zwrotnego dla czujnika temperatury
(CN1)
24 Port zasilania (CN21)
25 Gniazdo sprzężenia zwrotnego dla zewnętrznego czujnika
temp. (zwarty w konfiguracji fabrycznej) (CN2)
26 Port sterujący grzałki rezerwowej / grzałki wspomagającej
(CN22)
27 Port sterowania dla termostatu pokojowego (CN3)
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Płytka PCB 3, Płyta falownika dla modelu 1-fazowego. 5-7-9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Do płyty głównej (CN101, CN105)
Port przyłączeniowy sprężarki U V W (U, V, W)
Port wejściowy N dla modułu IPM (N)
Port wejściowy P dla modułu IPM (P)
Port wejściowy dla indukcyjności PFC P1 (P1)
Port wejściowy dla mostków prostownikowych (P5)
Gniazdo wejściowe mostków prostownikowych (P6)
Port wyjściowy P PFC (P2)
Port wejściowy dla indukcyjności PFC 3 (P3)
Port wyjściowy N PFC (P4)
+18V (P9)
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Płytka PCB B-2 , Płyta falownika dla modelu 1-fazowego. 5-7-9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Port wejściowy mostka prostownikowego L
Złącze wejścia płyty układu wodnego
Wejście mostka prostownikowego N
Zasilanie N
Zasilanie L
Port wyjściowy transformatora
CZARNY: Port czujnika temperatury T3
BIAŁY: Port czujnika temperatury T4
Port czujnika temperatury TP
ŻÓŁTY: Presostat wysokiego ciśnienia
CZERWONY: Presostat niskiego ciśnienia

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Port czujnika temperatury Th
Port czujnika ciśnienia
Port kontrolera
Port P/N/+18V
Do IPDU/PFC
Port wentylatora DC
Grzałka karteru sprężarki
Zawór 4-drogowy
Port wejściowy transformatora
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PCB-3 Płyta falownika dla modelu 1-fazowego 10-12-14-16

1
2
4
3

Zarezerwowane (CN2)
Port wejściowy N dla modułu Ipm (N)
Zasilanie fazy V dla sprężarki (V)
Zasilanie fazy W dla sprężarki (W)

5
6
7
8
9

Zasilanie fazy U dla sprężarki (U)
Port wyjściowy N modułu Pfc (N_1)
Port wyjściowy P modułu Pfc (P_1)
Port wejściowy dla indukcyjności PFC
L_1 (L_1)
Port wejściowy dla indukcyjności PFC
L_2 (L_2)

10 Port wejściowy N dla modułu Pfc (N)
(VIN-N)
11 Port wejściowy P dla modułu imp (P)
12 Port komunikacyjny pomiędzy płytką
Pcb A i Pcb B (CN1)
13 +15V (CN6)

Płytka PCB-2, Płyta dla modelu 1-fazowego. 10-12-14-16

1
2
3
4
5

6

7

Port dla presostatu (CN12)
Port dla czujnika temperatury (CN24)
Port czujnika temperatury (CN28)
Port dla czujnika temperatury po
stronie tłoczenia (CN8)
Port dla czujnika temperatury
powietrza zewnętrznego oraz
temperatury wylotu skraplacza (CN9)
Port komunikacji między urządzeniem
zewnętrznym i skrzynką układu
wodnego (CN10)
Zarezerwowane (CN30)

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Port dla elektrycznego zaworu
rozprężnego (CN22)
Gniazdo wejściowe mostków
prostownikowych (CN1)
Gniazdo wejściowe mostków
prostownikowych (CN2)
Gniazdo wyjściowe transformatora
(CN3)
Gniazdo wyjściowe transformatora
(CN4)
Zarezerwowane (CN7)
Port zaworu czterodrogowego (CN13)
Port dla elektrycznej taśmy grzewczej
(CN14)
Port wejściowy transformatora (CN26)

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Port zasilania wentylatora (CN18)
Port dla wentylatora dolnego (CN19)
Port dla wentylatora górnego (CN17)
Gniazdo wyjściowe transformatora
(CN51)
Przycisk kontrolny (SW2)
Przycisk odzysku czynnika
chłodniczego
Wyświetlacze cyfrowe (DIS1)
Przewód uziemienia (CN11)
Port komunikacyjny dla PCBA (CN6)
Port zasilania dla płyty sterującej
skrzynki układu wodnego (CN16)
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Płytka PCB-3, Płyta falownika dla modelu 3-fazowego. 12T-14T-16T

1
2
3
4
5
6
7
8

Port + 15V (CN4)
Do MCU (CN1)
Wejście IPM N
Port przyłączeniowy sprężarki W
Port przyłączeniowy sprężarki V
Port przyłączeniowy sprężarki U
Wejście IPM P
Zasilanie przełączania zasilacza (CN2)

Płytka PCB-2, Płyta dla modelu 3-fazowego. 12T-14T-16T

1
2
3
4
5.1
5.2
6.1
6.2
10
11
12
13

Zasilanie płyty głównej (CN250)
Port czujnika ciśnienia (CN36)
Port czujnika temperatury ssania (CN4)
Port czujnika temperatury wody na wylocie (CN8)
Port czujnika temperatury zewnętrznej (CN9)
Port czujnika temperatury wody na wyjściu kondensatora
(CN9)
Port czujnika wysokiego ciśnienia (CN6)
Port czujnika niskiego ciśnienia (CN6)
Port dla elektrycznego zaworu rozprężnego (CN22)
Port zasilania (CN41)
Zasilanie dla płyty sterującej skrzynki układu wodnego (CN6)
Port sterowania PFC (CN63)

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Zarezerwowane (CN64)
Port zaworu czterodrogowego (CN65)
Port elektrycznej taśmy grzewczej (CN66)
Sterowanie PTC (CN67)
Zarezerwowany (CN68)
Port wentylatora dolnego (CN19)
Port wentylatora górnego (CN17)
Port zasilania dla modułu (CN70\71)
Port komunikacyjny IPDU (CN201)
Port sprawdzania napięcia (CN205)
Przycisk odzysku czynnika chłodniczego (SW1)
Przycisk kontrolny (SW2)
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Płytka PCB-4, Płyta dla modelu 3-fazowego. 12T-14T-16T

1
2
3
4

Zasilanie L3 (L3)
Zasilanie L2 (L2)
Zasilanie L1 (L1)
Zasilanie N (N)

5
6
7
8

Przewód uziemienia (GND_1)
Zasilanie dla obciążenia (CN18)
Zasilanie dla głównej płyty sterującej (CN19)
Filtracja zasilania L1 (L1’)

9 Filtracja zasilania L2 (L2’)
10 Filtracja zasilania L3 (L3’)
11 Przewód uziemienia (GND_2)

Kontrola parametrów w jednostce
Aby sprawdzić parametry grupy wodnej, należy otworzyć drzwi
pompy. Dostępna stanie się płytka pokazana poniżej, a cyfrowy
wyświetlacz będzie wskazywał temperaturę wody na wylocie w
normalnym stanie. Na wyświetlaczu pojawi się "0", jeśli urządzenie
jest wyłączone. W przypadku wystąpienia błędu, wyświetli się jego
kod. Długie wciśnięcie przycisku wyboru powoduje wyświetlenie na
wyświetlaczu cyfrowym trybu pracy. Następnie należy wcisnąć
kolejno przycisk kontrolny. Wyświetlacz cyfrowy pokaże wartość,
interpretację wskazywanej wartości przedstawiono na poniższym
schemacie:
Skrzynka wodna SW4

Numer

0
1
2
3
4
5
6

Wyświetlacz

7
8
9

10

Przycisk
kontrolny
Przycisk

Płyta sterująca HYDRO-BOX

11
12
13
14
15
16

17

18
19

Interpretacja
Temperatura wody na wylocie, gdy urządzenie
jest włączone, gdy urządzenie jest wyłączone,
wyświetli się "0”
Tryb pracy (0—OFF, 2—COOL, 3—HEAT,
5—podgrzew wody)
Wymagana moc przed korektą
Wymagana moc po korekcie
Temperatura wody na wylocie grzałki
rezerwowej przepływowej (IBH)
Temperatura wody na wylocie dodatkowego
źródła ciepła (ASH)
Temperatura docelowa wody na wylocie
wyliczana z krzywych grzewczych
Temperatura pokojowa
Temperatura ciepłej wody użytkowej
Temperatura czynnika chłodniczego na wylocie /
wlocie płytowego wymiennika ciepła w trybie
ogrzewania / chłodzenia
Temperatura czynnika chłodniczego na wlocie /
wylocie płytowego wymiennika ciepła w trybie
ogrzewania / chłodzenia
Temperatura wody na wylocie płytowego
wymiennika ciepła
Temperatura wody na wlocie płytowego
wymiennika ciepła
Zewnętrzna temperatura powietrza

Kod ostatniej zarejestrowanej usterki. W
przypadku niewystąpienia usterki, zostanie
wyświetlony symbol "—”.
Kod przedostatniej zarejestrowanej usterki. W
przypadku niewystąpienia usterki, zostanie
wyświetlony symbol "—”.
Kod trzeciej ostatniej zarejestrowanej usterki. W
przypadku niewystąpienia usterki, zostanie
wyświetlony symbol "—”.
Wersja oprogramowania (moduł wodny)
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Aby sprawdzić parametry po stronie
czynnika chłodniczego, należy otworzyć
drzwi pompy. Wówczas dostępna będzie
płytka PCB, pokazana obok. Płyty są
różne, w zależności od wielkości pompy.

Uwaga
Ki
k

Na wyświetlaczu pojawi się aktualna
częstotliwość
sprężarki.
Na
wyświetlaczu pojawi się "0", jeśli
urządzenie jest wyłączone. W przypadku
wystąpienia błędu, wyświetli się jego
kod. Długie wciśnięcie przycisku wyboru
powoduje wyświetlenie na wyświetlaczu
cyfrowym trybu pracy. Następnie należy
wcisnąć kolejno przycisk kontrolny.
Wyświetlacz cyfrowy pokaże wartość,
interpretację wskazywanej wartości
przedstawiono
na
poniższym
schemacie:

Przycisk kontrolny

Przycisk

Numer

Interpretacja

Numer

0

Bieżąca częstotliwość sprężarki

8

1

Tryb pracy (0—stan gotowości, 2—chłodzenie,
3—grzanie, 5—odzysk czynnika chłodniczego)

9

2
3
4
5

Prędkość wentylatora
Częstotliwość żądana z modułu wodnego
Częstotliwość pracy określona po korektach
obliczonych przez jednostkę zewnętrzną
Temperatura rury na wylocie / wlocie skraplacza w
trybie chłodzenia / ogrzewania

6

Zewnętrzna temperatura powietrza

7

Temperatura tłoczenia

10
11
12
13
14
15

Interpretacja
Temperatura ssania Th (jeżeli zmierzona
temperatura jest < -9 ° C, pojawi się symbol „.”,
wskazując, że jest to wartość ujemna
Otwarcie EEV - elektroniczny zawór rozprężny
(wyświetlona wartość x 8 będzie stanowiła
rzeczywiste otwarcie)
Aktualne natężenie prądu
Aktualne napięcie
Ciśnienie czynnika chłodniczego (ciśnienie
odparowania/skraplania w trybie chłodzenia /
ogrzewania)
Wersja oprogramowania (Jednostka zewnętrzna)
Błąd/kod zabezpieczający dla ostatniego razu, jeśli
nie wystąpi błąd / zabezpieczenie, zostanie
wyświetlony "nn”.
--
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BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA
Ta część zawiera przydatne informacje do diagnozowania i korygowania niektórych problemów, które mogą wystąpić w urządzeniu.
Diagnostyka i związane z nią czynności naprawcze mogą być przeprowadzane tylko przez serwisanta.
Ogólne wytyczne
Przed rozpoczęciem procedury rozwiązywania problemów należy przeprowadzić dokładną wizualną inspekcję urządzenia i wyszukać
ewentualne oczywiste usterki, takie jak luźne połączenia lub uszkodzone okablowanie.

OSTRZEŻENIE

Podczas przeprowadzania przeglądu w skrzynce rozdzielczej urządzenia, zawsze należy upewnić się, czy główny wyłącznik jest
wyłączony.
Jeżeli zadziałał jakikolwiek bezpiecznik elektryczny, należy zatrzymać jednostkę i sprawdzić, dlaczego urządzenie zabezpieczające
zostało uruchomione przed jego zresetowaniem. Zabrania się w jakichkolwiek okolicznościach mostkowania lub dokonywania zmian
urządzeń zabezpieczających na wartość inną niż ustawienie fabryczne. Jeśli nie można znaleźć przyczyny problemu, należy
skontaktować się z serwisem.
Jeśli zawór bezpieczeństwa nie pracuje poprawnie i zostanie wymieniony, zawsze należy podłączyć ponownie elastyczny przewód
odprowadzający do zaworu bezpieczeństwa, aby uniknąć wycieku wody z urządzenia!

UWAGA
W przypadku problemów związanych z opcjonalnym zestawem solarnym do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, należy wykorzystać
instrukcje rozwiązywania problemów podane w Instrukcji instalacji i obsługi tego zestawu.

Możliwe przypadki wadliwego działania
Urządzenie jest włączone, ale urządzenie ani nie ogrzewa, ani nie chłodzi zgodnie z oczekiwaniami
MOŻLIWE PRZYCZYNY
Ustawienie temperatury
jest nieprawidłowe.
Przepływ wody jest zbyt
niski.

Ilość wody w instalacji
jest za mała.

DZIAŁANIE KORYGUJĄCE
Sprawdzić wartość zadaną regulatora. T4HMAX, T4HMIN w trybie ogrzewania. T4CMAX, T4CMIN w trybie
chłodzenia. T4DHWMAX, T4DHWMIN w trybie CWU.
• Sprawdzić, czy wszystkie zawory odcinające obiegu wody są całkowicie otwarte.
• Sprawdzić, czy filtr wody nie wymaga czyszczenia.
• Sprawdzić, czy w układzie nie występuje powietrze (usunąć powietrze).
• Sprawdzić na manometrze, czy ciśnienie wody jest wystarczające. Ciśnienie wody musi wynosić powyżej
1 bar (przy zimnej wodzie).
• Sprawdzić, czy naczynie wzbiorcze nie jest uszkodzone.
• Sprawdzić, czy opory hydrauliczne nie są zbyt wysokie dla charakterystyki pompy obiegowej ( średnice
głównych rurociągów nie mogą być mniejsze od średnic wylotowych pompy ciepła)
Sprawdzić, czy całkowita objętość zładu, z wyłączeniem pojemności pompy ciepła, wynosi co najmniej 20 lit.
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BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

Pompa obiegowa hałasuje (kawitacja)
MOŻLIWE PRZYCZYNY
DZIAŁANIE KORYGUJĄCE
W układzie znajduje się Usunąć powietrze.
powietrze.
Ciśnienie wody na wlocie • Sprawdzić na manometrze, czy ciśnienie wody jest wystarczające. Ciśnienie wody musi wynosić powyżej
pompy jest za niskie.
1 bar (przy zimnej wodzie).
• Sprawdzić, czy manometr nie jest uszkodzony.
• Sprawdzić, czy naczynie wzbiorcze nie jest uszkodzone.
• Sprawdzić ustawienie ciśnienia wstępnego w naczyniu wzbiorczym.

Następuje otwarcie zaworu bezpieczeństwa wody
MOŻLIWE PRZYCZYNY
DZIAŁANIE KORYGUJĄCE
Naczynie wzbiorcze jest Wymienić naczynie wzbiorcze.
uszkodzone.
Ciśnienie wody
Sprawdzić, czy ciśnienie wody zasilającej w instalacji wynosi około 1,5~2,0 bara.
zasilającej w instalacji
jest wyższe niż 3 bary

Następuje przeciek z zaworu bezpieczeństwa wody
MOŻLIWE PRZYCZYNY
DZIAŁANIE KORYGUJĄCE
Zanieczyszczenie
Sprawdzić prawidłową pracę zaworu bezpieczeństwa, przekręcając pokrętło na zaworze w lewo:
blokuje tłok zaworu
•
Jeśli nie słychać odgłosu klekotania, należy skontaktować się z serwisem.
bezpieczeństwa wody.
•
W przypadku, gdy woda wypływa z urządzenia, należy najpierw zamknąć zawory wlotowe i wylotowe
wody, a następnie skontaktować się z serwisem.

Braki mocy grzewczej przy niskich temperaturach zewnętrznych
MOŻLIWE PRZYCZYNY
Działanie grzałki
rezerwowej nie jest
uaktywnione.

Do podgrzewania ciepłej
wody użytkowej
wykorzystywana jest
zbyt duża moc pompy
ciepła (dotyczy tylko
instalacji ze zbiornikiem
ciepłej wody użytkowej).

Sprawdzić:

DZIAŁANIE KORYGUJĄCE

czy włączono opcję "INNE ZRÓDŁO CIEPLA”, patrz MENU -> DLA SERWISANTA ->7 INNE ZRÓDŁO
CIEPLA.
Sprawdzić, czy dochodzi napięcie do styczników grzałek rezerwowych.
Sprawdzić, czy nie zadziałało zabezpieczenie termiczna grzałki rezerwowej.
Sprawdzić, czy grzałka wspomagająca zasobnik cwu jest włączona. Grzałka rezerwowa i grzałka
wspomagająca cwu nie mogą działać jednocześnie.
Sprawdzić:
• czy powierzchnia wężownicy zasobnika cwu jest wystarczająco duża (min. 0,3 m2 na 1 kW mocy pompy.
• czy opcja "PRIORYTET CWU" jest ustawiona na TAK: MENU -> DLA SERWISANTA -> 1. USTAWIENIA
TRYBU CWU -> 1.4 PRIORYTET CWU.
• nastawy parametrów priorytetu ciepłej wody: "t_DHWHP_MAX" i "t_DHWHP_RESTRICT". MENU -> DLA
SERWISANTA -> 1. USTAWIENIA TRYBU CWU -> 1.4 PRIORYTET CWU -> : t_DHWHP_MAX" i
"t_DHWHP_RESTRICT
• czy jest włączona funkcja grzałki wspomagającej zasobnik cwu (TBH) oraz nastawy parametru
"T4_TBH_ON" :MENU -> DLA SERWISANTA -> 1. USTAWIENIA TRYBU CWU -> 1.2 GRZ.
ZBIORNIKA
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BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA
W celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności urządzenia, w regularnych odstępach czasu należy przeprowadzać kontrole i inspekcje
na urządzeniu oraz okablowaniu polowym.
Konserwacja ta musi być przeprowadzona przez serwisanta.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
▪ Przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji lub naprawy zawsze należy wyłączyć wyłącznik na panelu zasilającym, odłączyć
bezpieczniki (lub wyłączyć wyłączniki) lub rozewrzeć urządzenia zabezpieczające jednostki.
▪ Sprawdzić, czy przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związanych z konserwacją lub naprawą, wyłączono zasilanie jednostki
zewnętrznej.
▪
Zabrania się dotykania części pod napięciem przez 10 minut po wyłączeniu zasilania z powodu wysokiego napięcia.
▪
Nagrzewnica sprężarki może pracować nawet w trybie zatrzymania.
▪
Należy pamiętać, że niektóre części skrzynki elementów elektrycznych są gorące.
▪
Zapewnić, aby części przewodzące nie były dotykane.
▪
Zabrania się mycia urządzenia. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar
▪
Gdy panele serwisowe są zdemontowane, może łatwo dojść do przypadkowego dotknięcia części pozostających pod
napięciem.
▪
Zabrania się pozostawiania urządzenia bez nadzoru podczas instalacji lub serwisowania po zdjęciu panelu serwisowego.

Kontrole wykonywane co najmniej raz w roku przez wykwalifikowany serwis:
1. Ciśnienie wody
Sprawdzić, czy ciśnienie wody jest większe niż 1 bar. W razie konieczności, uzupełnić czynnik grzewczy.
2. Filtr wodny
Oczyścić filtr wodny
3. Zawór bezpieczeństwa
Sprawdzić prawidłową pracę zaworu nadmiarowego, przekręcając pokrętło na zaworze w lewo:
▪ Jeśli nie słychać odgłosu klekotania, należy skontaktować się z serwisem.
▪ W przypadku, gdy woda wypływa z urządzenia, należy najpierw zamknąć zawory wlotowe i wylotowe wody, a następnie skontaktować
się z serwisem.
▪
4. Wąż zaworu bezpieczeństwa
Sprawdzić, czy wąż zaworu bezpieczeństwa jest ustawiony prawidłowo w celu odprowadzenia czynnika grzewczego.
5. Osłona izolacji grzałki rezerwowej
Sprawdzić, czy osłona izolacji grzałki rezerwowej jest mocno przymocowana wokół grzałki.
6. Zawór bezpieczeństwa zbiornika ciepłej wody użytkowej
Dotyczy tylko instalacji ze zbiornikiem cwu. Sprawdzić poprawność działania zaworu bezpieczeństwa w zbiorniku ciepłej wody użytkowej
7. Grzałka wspomagająca zbiornika ciepłej wody użytkowej
Dotyczy tylko instalacji ze zbiornikiem cwu. Zaleca się usuwanie osadów kamienia z grzałki wspomagającej, aby wydłużyć jej żywotność,
szczególnie w regionach o twardej wodzie. W tym celu należy opróżnić zbiornik ciepłej wody użytkowej, wyjąć grzałkę wspomagającą ze
zbiornika ciepłej wody użytkowej i zanurzyć w naczyniu z produktem do usuwania kamienia. Polecamy środek ADEY MC3+ dostępny w
Ferroli Poland
8. Skrzynka rozdzielcza urządzenia
▪ Wykonać dokładną kontrolę wizualną skrzynki rozdzielczej celem wyszukania oczywistych usterek, takich jak luźne połączenia lub
uszkodzone okablowanie.
▪ Sprawdzić działanie styczników za pomocą omomierza. Wszystkie styki tych styczników muszą znajdować się w pozycji otwartej.
9. Stosowanie glikolu
Należy dokumentować stężenie glikolu oraz wartość pH w układzie co najmniej raz w roku.
▪ Wartość PH poniżej 8,0 wskazuje, że znaczna część inhibitora została wyczerpana i trzeba dodać więcej inhibitora.
▪ Gdy wartość PH jest niższa niż 7,0, nastąpiło utlenienie glikolu, układ powinien być opróżniony i dokładnie przepłukany zanim wystąpią
poważne uszkodzenia. Zapewnić, aby usuwanie roztworu glikolu odbywało się zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.
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Podstawowe zasady bezpieczeństwa
Przypominamy, że korzystanie z produktów wykorzystujących energię elektryczną i wodę pociąga za sobą konieczność przestrzeganie
podstawowych zasad bezpieczeństwa. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo o nie mające doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby te są nadzorowane
lub poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia są przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być
nadzorowane w celu zapewnienia, że nie bawią się tym urządzeniem.
Zabrania się wykonywania jakichkolwiek interwencji technicznych lub konserwacji bez uprzedniego odłączenia urządzenia od źródła
zasilania.
Zabrania się modyfikowania urządzeń lub ustawień zabezpieczających.
Zabrania się ciągnięcia, odłączania lub skręcania kabli elektrycznych wychodzących z urządzenia, nawet jeśli jest odłączone od sieci.
Zabrania się opuszczania pojemników łatwopalnych substancji w pobliżu urządzenia.
Nie dotykać urządzenia stojąc boso lub mając wilgotne lub mokre części ciała.
Zabrania się otwierania drzwi dostępu do wewnętrznych części urządzenia bez uprzedniego upewnienia się, że układ jest wyłączony.
Zabrania się wyrzucania, porzucania lub pozostawiania materiałów opakowaniowych w miejscu dostępnym dla dzieci, ponieważ mogą
być potencjalnym źródłem niebezpieczeństwa.
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Nie ma gwarancji prawidłowej pracy po pożarze. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym
punktem serwisowym. Nie uwzględniono silnego wiatru, trzęsień ziemi i innych naturalnych zjawisk o wyjątkowym natężeniu. W przypadku
używania urządzenia w chemicznie agresywnej atmosferze lub z chemicznie agresywną wodą należy skonsultować się z producentem.

Ryzyko resztkowe
Maszyna została zaprojektowana z myślą o zminimalizowaniu zagrożeń dla ludzi i środowiska, w którym jest zainstalowana. Aby
wyeliminować ryzyko resztkowe, zaleca się możliwe najlepsze zapoznanie się z urządzeniem, aby uniknąć wypadków, które mogłyby
spowodować obrażenia ludzi i/lub uszkodzenie mienia.
a. Dostęp do urządzenia
Dopuszcza się wyłącznie dostęp osób wykwalifikowanych, zapoznanych z tym typem urządzenia i posiadających niezbędne
zabezpieczenia (obuwie, rękawice, kask itp.). Ponadto, w celu obsługi, osoby te muszą zostać upoważnione przez właściciela urządzenia
oraz producenta.
b. Elementy ryzyka
Maszyna została zaprojektowana i zbudowana tak, aby nie stwarzać zagrożenia. Ryzyko resztkowe nie jest jednak możliwe do
całkowitego wyeliminowania podczas fazy projektowania. Zostały one wymienione w poniższej tabeli wraz z instrukcjami dotyczącymi ich
neutralizacji.
Część, o której mowa

Szczątkowe zagrożenie

Tryb

Środki ostrożności

Sprężarka i rura zasilająca

Oparzenia

Kontakt z rurociągami i/lub
sprężarką

Rury zasilające, wymienniki
ciepła i wężownice

Eksplozja

Nadmierne ciśnienie

Rury ogólnie

Oparzenia kriogeniczne

Kable elektryczne, części
metalowe

Porażenie prądem, poważne
oparzenia

Wymienniki ciepła

Przecięcia

Nieszczelność czynnika
chłodniczego
Uszkodzona izolacja
przewodów, części metalowe
pod napięciem
Kontakt

Unikać kontaktu, nosząc
rękawice ochronne
Wyłączyć urządzenie, sprawdź
czujnik wysokiego ciśnienia i
zawór bezpieczeństwa,
wentylatory i skraplacz

Wentylatory

Przecięcia

Kontakt ze skórą

Zabrania się naciągania rur
Odpowiednie zabezpieczenie
elektryczne (właściwie
uziemiona jednostka)
Stosować rękawice ochronne
Zabrania się wkładania rąk lub
przedmiotów przez kratkę
wentylatora

Odłączanie i utylizacja
Maszyna zawiera olej smarujący i gaz chłodniczy, które podczas likwidacji urządzenia odzyskuje się i usuwa zgodnie z zasadami
obowiązującymi w kraju, w którym dane urządzenie jest zainstalowane.
Podczas odłączania należy uniknąć wycieków gazu chłodniczego i wody instalacji jeśli jest wzbogacona dodatkami lub substancjami
zapobiegającymi zamarzaniu.
Maszyna nie może być porzucona w trakcie procesu złomowania. Może być przechowywana na zewnątrz pod warunkiem odpowiedniego
zabezpieczenia ( nieuszkodzone i zamknięte obwody gazowe, wodne i elektryczne) .
W celu usunięcia i utylizacji, należy wezwać specjalistyczne służby, zgodnie z prawem krajowym.
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Ogólne zalecenia dotyczące stosowanego czynnika chłodniczego R410A
1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU
Produkt
2. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Substancja / Preparat
Składniki / zanieczyszczenia
Nr EEC.
Nazwa handlowa:
3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Identyfikacja zagrożeń

4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
Narażenie przez drogi oddechowe:

Kontakt z oczami

R-410A

Preparat
Zawiera następujące składniki:
Difluorometan (R32) 50% wagowych
Pentafluoroetan (R125) 50% wagowych
Nie ma zastosowania do mieszanin
/ /
Gaz skroplony.
Opary są cięższe od powietrza i mogą powodować uduszenie, ograniczając ilość dostępnego
tlenu koniecznego do oddychania.
Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenie.
Może powodować zaburzenie rytmu serca.
Zabrania się podawania czegokolwiek osobie nieprzytomnej
Należy przenieść omdlałą osobę na zewnątrz. W razie potrzeby należy podać tlen lub
zastosować sztuczne oddychanie.
Nie należy podawać adrenaliny ani podobnych substancji.
Dokładnie wypłukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut i skontaktować się z
lekarzem.
Natychmiast przemyć dużą ilością wody. Należy natychmiast zdjąć zanieczyszczone ubrania.

Kontakt ze skórą
Połknięcie
5. ŚRODKI ZAPOBIEGANIA POŻAROM
Zagrożenia szczególne
Wzrost ciśnienia.
Niebezpieczne opary
Kwasy halogenowe, ślady halogenków karbonylu.
Użyteczne środki gaśnicze
Można stosować wszystkie znane środki gaśnicze.
Metody specjalne
Schładzać pojemniki / zbiorniki natryskiem wody.
Specjalne wyposażenie ochronne
Stosować niezależne aparaty oddechowe w zamkniętych przestrzeniach.
6. ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE PRZYPADKOWEMU ROZLANIU SIĘ PRODUKTU
Środki ochrony indywidualnej
Ewakuować personel do obszarów bezpiecznych. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.
Stosować środki ochrony indywidualnej.
Ochrona środowiska
Produkt odparowuje.
Metody usuwania produktu
Produkt odparowuje.
7. POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM I JEGO MAGAZYNOWANIE
Postępowanie z produktem i jego
Zapewnić odpowiednią wymianę powietrza i/lub ekstrakcję w miejscach pracy. Należy używać
magazynowanie
wyłącznie dobrze wentylowanych pomieszczeń.
Nie wdychać oparów ani aerozoli. Należy ostrożnie otwierać pojemniki i przechowywać je w
chłodnym i suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w oryginalnym
opakowaniu.
Produkty niezgodne
Materiały wybuchowe, materiały łatwopalne, nadtlenki organiczne.
8. KONTROLA NARAŻENIA/OCHRONA INDYWIDUALNA
Środki ochrony indywidualnej
Zapewnić wystarczającą wentylację, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych
Parametry kontrolne
Difluorometan (R32): Zalecane wartości graniczne narażenia: Granica emisji dostępnej AEL
(8h i 12h TWA) = 1000 ml/m3
Pentafluoroetan (R125): Zalecane wartości graniczne narażenia: AEL (8h i 12h TWA) = 1000
ml/m3
Ochrona dróg oddechowych
Do prac ratunkowych i konserwacyjnych w zbiornikach stosować aparat oddechowy z
zamkniętym obiegiem. Opary są cięższe od powietrza i mogą powodować uduszenie,
ograniczając ilość dostępnego tlenu koniecznego do oddychania.
Ochrona oczu
Okulary całkowicie zabezpieczające
Ochrona rąk
Rękawice gumowe
Środki higieniczne
Nie palić tytoniu.
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE
Względna gęstość, gaz (powietrze=1)
Cięższy od powietrza.
Rozpuszczalność w wodzie (mg/l)
Nieznane, lecz uznawane za bardzo niskie
Wygląd
Bezbarwny gaz skroplony
Zapach
Podobny do eteru
Temperatura zapłonu
Nie ulega zapłonowi
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Stabilność i reaktywność
Brak rozkładu, jeśli jest używany zgodnie z instrukcją.
Materiały, których należy unikać
Metale alkaliczne, metale ziem rzadkich, granulowane sole metali, Al, Zn, Be itp. w proszku.
Niebezpieczne produkty rozkładu
Kwasy halogenowe, ślady halogenków karbonylu.
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Skutki miejscowe
Stężenia znacznie wyższe niż wartość TLV (1000 ppm) mogą powodować skutki narkotyczne.
Wdychanie produktów rozkładu o dużym stężeniu może powodować niewydolność oddechową
(obrzęk płuc).
Długoterminowa toksyczność
Podczas eksperymentów na zwierzętach nie stwierdzono działania rakotwórczego,
teratogennego lub mutagennego.
Szczególne oddziaływania
Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenie. Może powodować zaburzenie
rytmu serca.
12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
Efekty związane z ekotoksycznością
Pentafluoroetan (R125)
Potencjalne globalne ocieplenie z halonami; Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
halonów (R-11 = 1) = 0,84
Potencjalne zubożenie ozonu; Potencjał niszczenia warstwy ozonowej (R-11 = 1) = 0
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13. KWESTIE DO UWZGLĘDNIENIA W TRAKCIE USUWANIA
Ogólne informacje
Nie wolno deponować w miejscach, w których akumulacja może być niebezpieczna.
Możliwość ponownego zastosowania po przywróceniu do stanu użytkowego.
Pojemniki bez ciśnienia należy zwrócić ich dostawcy.
W przypadku, gdy konieczne są instrukcje użytkowania, należy się skontaktować z dostawcą.
14. INFORMACJE ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM
Oznaczenia do transportu
SKROPLONY GAZ N.A.S.
(DIFLOROMETAN, PENTAFLUOROETAN)
Nr UN
3163
Klasa/Dział
2,2
Nr ADR/RID
2, 2-gi A
Nr zagrożenia ADR/RID.
20
Etykieta ADR
Etykieta 2: nietoksyczny, niepalny gaz
Karta grupowa CEFIC
20g39 -A
Pozostałe informacje dla transportu
Unikać transportu w pojazdach, w których strefa załadunku nie jest oddzielona od kabiny.
Należy się upewnić, że kierowca pojazdu jest świadomy potencjalnego zagrożenia stwarzanego
przez ładunek i wie, jak postąpić w razie wypadku lub sytuacji awaryjnej.
Przed rozpoczęciem transportu upewnić się, czy ładunek jest odpowiednio zabezpieczony i:
należy sprawdzić, czy zawór pojemnika jest zamknięty i szczelny;
należy sprawdzić, czy zaślepka zaworu (jeśli została zapewniona) jest właściwie założona;
należy sprawdzić, czy zaślepka (jeśli została zapewniona) jest właściwie założona i że
zapewniono odpowiednią cyrkulację powietrza; należy przestrzegać obowiązujących przepisów.
15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW
Produktu nie wolno oznaczać zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE.
Należy postępować zgodnie z poniższymi przepisami, w tym ich aktualizacjami i zmianami.
Okólniki nr 46/79 i 61/81 Ministra Pracy: Ryzyka związane ze stosowaniem produktów zawierających aminy aromatyczne
ustawa nr 133/92: Przepisy dotyczące zrzutu substancji niebezpiecznych do wody
ustawa nr 277/91: Ochrona pracowników przed hałasem, ołowiem i azbestem
Ustawa 256/74, dekret 28/1/92, dekret Ustawa nr 52 z dnia 3/2/97, ustawa z dnia 28 kwietnia 2004 r., Z późniejszymi zmianami: Klasyfikacja,
pakowanie i oznakowanie substancji i preparatów niebezpiecznych
Ustawa nr 175/88 z późniejszymi zmianami: Działania o wysokim ryzyku wypadku (regulacje Seveso)
Ustawa nr 203/88: Emisja do atmosfery
Ustawa nr 303/56: Higiena pracy
Ustawa nr 547/55: Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom,
Ustawa nr 152 z dnia 11/5/99: Ochrona wód
16. POZOSTAŁE INFORMACJE
Zalecane zastosowania
Czynnik chłodniczy
W wysokim stężeniu może powodować uduszenie.
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
Nie wdychać gazu.
Ryzyko uduszenia jest często pomijane i należy je dokładnie wytłumaczyć w trakcie szkolenia operatorów.
Zapewnić zgodność ze wszystkimi krajowymi i regionalnymi przepisami.
Przed użyciem tego produktu w procesie lub do prób należy przeprowadzić dogłębne badanie bezpieczeństwa i zgodności produktu z
zastosowanymi materiałami. Powyższe informacje opierają się na bieżącej wiedzy technicznej i opisują produkt zgodnie z wymogami
bezpieczeństwa. Nie stanowią jednak gwarancji i zapewnienia jakości w sensie prawnym. Każda osoba jest osobiście odpowiedzialna za
przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Pierwsza pomoc
•
•
•
•
•

Przenieść ofiarę z dala od źródła trucizn, zachować w cieple i umożliwić odpoczynek.
W razie potrzeby podawać tlen.
W razie konieczności kontynuować sztuczne oddychanie.
Prowadzić masaż serca w przypadku niewydolności serca.
Natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.

Kontakt ze skórą:
• Natychmiast odmrozić uszkodzone części pod bieżącą wodą letnią.
• Usunąć skażoną odzież (ubrania mogą przyklejać się do skóry w przypadku oparzeń kriogenicznych), jeśli nie przywiera do skóry.
• W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarskiej.
Kontakt z oczami:
• Natychmiast spłukać oczy płynem fizjologicznym lub czystą wodą przez co najmniej 10 minut, przy otwartych powiekach.
• W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarskiej.
Połknięcie:
• Nie prowokować wymiotów u poszkodowanego. Jeśli poszkodowany jest przytomny, wypłukać usta czystą wodą, a następnie podać
do wypicia 200, 300 ml wody.
• Natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.
• Nie stosować adrenaliny ani sympatykomimetyków po narażeniu ze względu na ryzyko arytmii serca.
Aby uzyskać więcej informacji na temat charakterystyki czynnika chłodniczego, należy skonsultować informacje techniczne, które można
otrzymać od producentów produktów chłodniczych.
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Ogólne zasady konserwacji
Konserwacja jest niezwykle ważna dla funkcjonowania systemu i regularnej pracy urządzenia przez cały czas.
Zgodnie z rozporządzeniem europejskim WE 303/2008 należy zauważyć, że firmy i inżynierowie w zakresie konserwacji, napraw, testów
nieszczelności i odzyskiwania / recyklingu gazów chłodniczych powinny być CERTYFIKOWANE zgodnie z lokalnymi przepisami.
Konserwacja musi być przeprowadzona zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i wskazówkami podanymi w instrukcji dołączonej do
urządzenia.
Rutynowa konserwacja pomaga utrzymać wydajność jednostki, zmniejszyć prędkość pogarszania stanu, jakiemu podlega każde
urządzenie w odpowiednim czasie, oraz zbieranie informacji i danych, ułatwiających zrozumienie sprawności urządzenia i zapobieganie
awariom.
W przypadku nadzwyczajnej konserwacji lub w razie konieczności serwisowania należy kontaktować się wyłącznie z wyspecjalizowanym
centrum serwisowym zatwierdzonym przez producenta i stosować oryginalne części zamienne.
Zgodnie z rozporządzeniem europejskim EC 1516/2007 konieczne jest prowadzenie "rejestru sprzętu".
Zapewnić również książkę danych (nie dostarczaną), która pozwala na śledzenie interwencji wykonanych na urządzeniu; W ten sposób
łatwiej będzie programować różne interwencje i ułatwić rozwiązywanie problemów.
W książce danych należy wprowadzić: datę, rodzaj interwencji, opis interwencji, pomiary, zgłoszone nieprawidłowości, alarmy
zarejestrowane w historii alarmu itp.
Konserwacja rutynowa
Poniższe przeglądy, którym musi być poddawana jednostka, nie wymagają specjalistycznego know-how.
Obejmują one jedynie kilka prostych przeglądów dotyczących niektórych części urządzenia.
Poniższa tabela zawiera zalecaną listę przeglądów, które powinny być przeprowadzone w wskazanych odstępach czasu.
Przeglądy i interwencje należy stosować w większej częstotliwości w przypadku zastosowań ciężkich (ciągłych lub przerywanych
wysokich, lub zbliżonych do limitów operacyjnych itd.) lub krytycznych (podstawowe usługi, takie jak centra danych, szpital itp.).
OPIS
Kontrola wizualna jednostki
Kontrola obwodu wodnego
Kontrola instalacji elektrycznej
Kontrola układu kondensacyjnego
Kontrola wymiennika ciepła wody
Kontrola filtra wody
Kontrola pomp obiegowych (jeśli występują)
Odczytywanie i ustawianie parametrów roboczych

CO TYDZIEŃ

CO MIESIĄC

CO SZEŚĆ MIESIĘCY
•

•
•
•
•
•
•
•

• Kontrola wizualna konstrukcji jednostki
Sprawdzając stan części, które tworzą konstrukcję urządzenia, należy zwrócić szczególną uwagę na części narażone na rdzewienie.
Jeśli zauważono ślady rdzy, należy je lakierować farbą zabezpieczającą przed korozją w celu wyeliminowania lub zmniejszenia problemu.
Sprawdzać, czy panele zewnętrzne urządzenia są dobrze zamocowane.
Zły montaż powoduje powstawanie hałasu i nienormalnych wibracji.
• Kontrola obwodu wodnego
Sprawdzić wizualnie, czy nie ma przecieków w obwodzie hydraulicznym. Sprawdzić, czy filtry wody nie wymagają czyszczenia.
• Kontrola instalacji elektrycznej
Upewnić się, czy przewody zasilające urządzenia nie są zerwane, pęknięte lub uszkodzone w sposób, który mógłby gorszyć ich izolację.
• Kontrola wentylowanej sekcji skraplania / odparowywania
OSTRZEŻENIE: Żebrowany pakiet wymiennika ma żeberka wykonane z aluminium lub innego cienkiego materiału, a zatem nawet
przypadkowy kontakt może powodować skaleczenia.
Wężownice skraplania / parowania
Ze względu na funkcję tego elementu bardzo ważne jest, aby powierzchnia wymiennika była możliwie jak najbardziej wolna od możliwości
zatykania powodowanego przez elementy, które mogłyby zmniejszyć szybkość przepływu powietrza wentylatora, a tym samym wydajność
samego urządzenia.
Mogą być wymagane następujące operacje:
- Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia (takie jak resztki papieru, liście itp.), które mogłyby zapchać powierzchnię wymiennika
ręcznie lub za pomocą pędzla (zgodnie z wyżej podanymi przepisami bezpieczeństwa).
- Jeśli zanieczyszczenia osadzi się na żeberkach i jest trudne do ręcznego usunięcia, należy użyć sprężonego powietrza lub wody pod
ciśnieniem na aluminiowej powierzchni wężownicy, pamiętając o skierowaniu przepływu w kierunku pionowym i przeciwnym do
kierunku przepływu, aby zapobiec uszkodzeniu żeberek.
- "Przeczesać" wężownice za pomocą odpowiedniego narzędzia, stosując odstęp zębów „grzebienia” odpowiedni dla żebrowania, jeśli
niektóre ich części są wygięte lub zgniecione.
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Wentylatory osiowe
Skontrolować wzrokowo te części, aby upewnić się, że wentylatory są dobrze przymocowane do kratki nośnej, a ta jest przymocowana
do konstrukcji urządzenia. Sprawdzić łożyska wentylatora i zamknąć skrzynkę zaciskową i dławiki kablowe. Łożyska uszkodzone i źle
zamocowane są źródłem hałasu i wibracji,
• Kontrola wymienników ciepła wody
Wymienniki muszą zapewniać możliwie maksymalny transfer ciepła, dzięki czemu są czyste i wolne od zanieczyszczeń, które mogą
zmniejszyć wydajność; Należy zapewnić, aby różnica temperatur pomiędzy temperaturą wylotu wody a parowaniem/ kondensacją nie
wzrastała z upływem czasu, jeśli różnica przekracza 8 - 10 °C, konieczne jest przeprowadzenie czyszczenia strony wodnej wymiennika,
pamiętając o następujących parametrach: obieg wody musi być w przeciwnym kierunku niż normalnie, prędkość cieczy nie może
przekraczać 1,5 razy prędkości nominalnej i używać tylko wody lub umiarkowanie kwasowych produktów, lecz tylko wodę do mycia
końcowego .
• Kontrola filtrów wody
Sprawdzić, czy filtr jest oczyszczany i czy usunięto wszelkie zanieczyszczenia, które blokują prawidłowy przepływ wody, przyczyniając
się do zwiększenia spadku ciśnienia i zużycia energii przez pompy. Patrz także rozdział "Połączenia hydrauliczne".
• Kontrola pompy obiegowej
Sprawdzić wycieki wody, stan łożysk, zamknięcie skrzynki zaciskowej i integralność kabla. Łożyska uszkodzone i źle zamocowane są
źródłem hałasu i wibracji,
• Odczytywanie i ustawianie parametrów roboczych
Kontrola ta może być przeprowadzona przy użyciu przyrządów pomiarowych (jeśli są zainstalowane) obiegów czynnika chłodniczego i
przy użyciu czujników ciśnienia i temperatury (jeśli są zainstalowane) obwodów hydraulicznych urządzenia (parownik + odzysk ciepła jeśli występuje)

UWAGA:
INFORMACJE O NAPEŁNIANIU I POBORZE WODY Z INSTALACJI PODANO W CZĘŚCI POŁĄCZENIA WODNE

OSTROŻNIE
Po przeprowadzenia nadzwyczajnej konserwacji obiegu chłodzenia z wymianą części przed ponownym uruchomieniem maszyny należy
wykonać następujące kroki:
- Zwrócić uwagę na odtworzenie ilości czynnika chłodniczego podanej na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Otworzyć wszystkie zawory kulowe w obwodzie czynnika chłodniczego.
- Prawidłowo podłączyć zasilanie i uziemienie.
- Sprawdzić połączenia hydrauliczne.
- Sprawdzić, czy pompa działa poprawnie.
- Oczyścić filtry wody.
- Sprawdzić, czy użebrowane wężownice nie są zanieczyszczone lub zatkane.
- Sprawdzić właściwy kierunek obrotów wentylatorów.
- Sprawdzić prawidłowe działanie urządzeń zabezpieczających, zwracając szczególną uwagę na czujnik różnicy ciśnień i/lub czujnik
przepływu wody.
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