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1 Důležité informace
Cílem tohoto dokumentu je poskytnout informace,
pokyny a upozornění ohledně tepelného čerpadla pro
přípravu teplé vody. Návod je určen jak pro instalační
techniky a instalatéry, tak i pro koncové uživatele,
protože obsahuje důležité bezpečnostní údaje.
Je dodávána společně s tepelným čerpadlem pro
přípravu teplé vody a je třeba ji pečlivě uložit, protože
obsahuje důležité pokyny k instalaci a údržbě, které
mohou být užitečné pro zajištěné dlouhé životnosti a
efektivního provozu.

odpovědnost za škody způsobené nedodržením
této příručky.


Proveďte veškerá možná opatření, abyste
zabránili nehodám.



Produkt obsahuje HFC-R134a.

O produktu
Produktem je ohřívač vody zabudovaný v tepelném
čerpadle nebo také domácí tepelné čerpadlo pro
přípravu teplé vody (DHWHP), které bylo navrženo v
souladu se směrnicemi EU. Produkt je určen k přípravě
teplé vody pro domácí nebo podobné využití. Zařízení
bylo navrženo tak, aby bylo připraveno k instalaci.

Bezpečnostní opatření


Produkt musí být instalován, uveden do provozu
a opravován výhradně kvalifikovanými techniky.
Nesprávná instalace může způsobit škody na
majetku a úrazy osob a zvířat.



Je-li odstraněn kryt, zařízení musí být odpojeno
od napájení.



Zařízení nesmí obsluhovat děti nebo lidé
s omezenými fyzickými nebo mentálního
schopnostmi.



Děti by měli být pod dohledem, aby bylo
zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.



Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez
dozoru.



Nenechávejte hořlavé materiály na nebo
v blízkosti zařízení.



Vodní systém a vzduchový systém by měl být
instalován dle pokynů v příručce.



Během provozu nesmí být zařízení umístěno
v oblastech s nižší teplotou.



Pokud není zařízení v provozu, může být
umístěno v oblastech s nižší teplotou, ale musí
být vypuštěna veškerá voda v zásobníku nebo
odtoku kondenzátu.



Horká voda může způsobit vážné popálení,
pokud je připojena přímo k vodovodním
kohoutkům. Doporučujeme instalaci
směšovacího ventilu.



Zařízení by mělo být používáno pouze
k určenému použití. Výrobce nenese
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2 Přeprava, manipulace a dodání
Ihned po obdržení musí být domácí tepelné čerpadlo pro
přípravu vody zkontrolováno, zda je neporušené a
nepoškozené. Pokud tomu tak není, musí o tom být
okamžitě informována přepravní společnost. Příjemce je
odpovědný za všechny zásilky, pokud není dohodnuto
jinak.

Režim doručení
Zařízení se dodává bez odtokové trubky kondenzátu a
bezpečnostního vybavení pro vodní okruh.

Skladování
Zařízení musí být uskladněno a nejlépe přepravováno ve
svislé poloze, bez vody a v obalu.
Přeprava a skladování mohou být prováděny při teplotě v
rozmezí -10 °C až +50 °C. Pokud bylo zařízení
přepravováno nebo uskladněno při teplotě nižší než 0

Přemisťování pomocí
vysokozdvižného vozíku

Přeprava v horizontální
poloze
Při opatrné přepravě lze zařízení přepravovat na krátkou
vzdálenost na jeho konečné umístění v horizontální
poloze v obalu, a to ležící na určené straně. Pokud bylo
zařízení nakloněno o více než 45˚, musí být ponecháno
alespoň 24 hodin před jeho spuštěním ve svislé poloze.

Při přepravě pomocí vysokozdvižného vozíku musí
zařízení stát na příslušném přepravním rámu. Zařízení
zvedejte vždy pomalu. Vzhledem k vysokému těžišti
musí být zařízení během přepravy zajištěno proti
překlopení.

Vyložení tepelného
čerpadla
Aby nedošlo k poškození, musí být zařízení vyloženo na
rovný povrch.

Přeprava na přívěsu
Zařízení musí být přepravováno vždy na příslušném
přepravním rámu. To platí i pro přepravu po schodech.
Zařízení musí být na přívěsu zajištěno tak, aby se na
něm nepohybovalo.
Vodovodní přípojky, atd. nesmí být používáno pro účely
zajištění při přepravě.
Měli byste se ujistit, že přívěs nepoškodí skříň ani různé
přípojky.
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3 Dodání a manipulace
Místo instalace by mělo být vybaveno napájecím zdrojem
220 – 240 V a 50 Hz. Napájecí zdroj a hydraulický
systém musí splňovat místní předpisy.
Zařízení musí být umístěno svisle, maximálně se
sklonem 1°. Na podkladovém povrchu musí být dobře
vyvážené a stabilní. Pro vyrovnání zařízení použijte
vestavné nastavitelné nožičky.
Jednotka musí být instalována co nejblíže k
hydraulickému systému, aby se minimalizovaly tepelné
ztráty ve vodovodním potrubí. Vývodní vodovodní trubka
by měla být izolována ze stejného důvodu.
Zařízení by nemělo být umístěno tak, aby na něj
dopadalo přímé sluneční světlo.
Může být nainstalováno pouze v místnosti chráněné před
mrazem, která musí splňovat následující kritéria:


pokojová teplota v rozmezí 5°C až 40°C;



možnost vypouštění kondenzátu a odtok v
podlaze;



bez nadměrné prašnosti;



pevný podklad (cca 500 kg / m2).



Je nutné zajistit, aby byl kolem zařízení dostatek
prostoru pro údržbu a servis. Doporučujeme
volný prostor 0,5 m kolem zařízení.

Zařízení se vzduchovými kanály
V případě zařízení se vzduchovými kanály, by mělo být
zařízení nainstalováno co možná nejblíže ke zdi, aby se
minimalizovaly tlakové ztráty ve vzduchových kanálech.

Zařízení bez vzduchových kanálů
V případě, že se zařízení používá bez kanálů pro odvod /
odsávání vzduchu, mělo by být umístěno v místnosti s
následujícími vlastnostmi:


Místnost by měla mít více než 30 m3.



Místnost by měla být dobře odvětrávaná.



Nemněla by v ní být žádná další zařízení
vyžadující ke svému provozu vzduch.



Musí být dodrženy minimální vzdálenosti
popsané na Obr. 6.
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4 Konstrukce tepelného čerpadla
Ohřívač vody tepelného čerpadla se skládá ze zásobníku
vody, chladicího okruhu, skříně a displeje připojeného k
ovládací desce. Hlavním účelem zařízení je příprava
teplé vody v zásobníku.
Zařízení je naprogramováno, aby začalo ohřívat vodu v
zásobníku, když její teplota klesne pod předem
stanovenou úroveň. Zařízení se zastaví, když teplota
vody dosáhne nastavené hodnoty, kterou může uživatel
regulovat. Zařízení je obecně navrženo tak, aby ohřálo
dostatek vody pro pokrytí potřeb domácnosti o 4 a více
osobách.





Před otevřením chladicího okruhu vypusťte
chladič na úroveň umožňující bezpečné
pracovní podmínky.
Chladicí kapalina může být při vdechnutí nebo
ve vysokých koncentracích toxická.
Zvláště opatrně je třeba postupovat při práci s
otevřeným ohněm.

Schéma chladivového okruhu je v kapitole 13 Schéma
zařízení.

Existují dva způsoby, jak může zařízení vodu ohřívat:

1. V režimu tepelného čerpadla
Při provozu s tepelným čerpadlem využívá chladicí okruh
kompresor a odsávání tepla ze vzduchu k ohřevu vodu v
zásobníku. Jedná se o standardní způsob ohřevu vody
pro domácnosti, protože vede k nižší spotřebě elektrické
energie, a tím i nižším provozním nákladům.

2. V režimu elektrického ohřívače
Voda se ohřívá pomocí elektrického ohřívače. Elektrický
odpor je napájen k ohřevu vody bezpečným, rychlým a
flexibilním způsobem. Použití elektrického ohřívače se
však může stát nákladným způsobem ohřevu vody.
Tento způsob by měl být použit jako záložní nebo jako
integrace standardního provozu.
Elektrický ohřívač je aktivován v případech:


selhání provozu tepelného čerpadla;



příliš vysoké nebo příliš nízké teploty vzduchu;



nedostatečného množství ohřáté vody.
Upozornění
Rozšířené používání elektrického ohřívače
vede k vyšší spotřebě elektrické energie a
může vést k vysokým účtům za elektřinu.
Provoz s tepelným čerpadlem obvykle
spotřebuje více než 3krát méně elektrické
energie oproti používání elektrického ohřívače.

Bezpečnostní pokyny


Opravy a servis okruhu tepelného čerpadla
mohou provádět výhradně kvalifikovaní a
vyškolení technici.
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Schéma procesu a přístrojového vybavení
Chladicí okruh
GQ1: Kompresor
GQ2: Ventilátor
RM1: Zpětný ventil
EP1: Kondenzátor
EP2: Výparník
HZ1: Filtrační sušička
QN1: Elektromagnetický ventil
QN2: Termostatický expanzní ventil
XL3: Servisní ventil
Vodní okruh
XL1: Odtok vody
XL2: Přívod vody
XL4*: Horní výstup z výměníku
XL5*: Spodní vstup do výměníku
XL6: Odtah vzduchu
XL7: Přívod vzduchu
XL8: Odtok kondenzátu
XL9*: Cirkulace horké vody
EP3*: Cívka
EB1: Elektrický ohřívač
FR1: Anoda
FN1: Tepelná ochrana

Snímače
BT1: Teplota přiváděného vzduchu
BT2: Teplota výparníku
BT3: Teplota vody v zásobníku
BT4*: Dodatečná teplota
BT5*: Dodatečná teplota (není zahrnuta)
BP1: Presostat

Elektrické komponenty
AA1: Hlavní deska s plošnými spoji
AA2: Obvodová deska displeje
WF1: Modbus port
GC1*: Solární 0-3V/10V
QA1*: SG-ready port
GP1*: Dodatečné napájení čerpadla nebo klapky
KF1*: Wi-Fi
Položky s * jsou volitelné.

Nomenklatura podle normy IEC 81346-1 a 81346-2.
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5 Konstrukce tepelného čerpadla
Ohřívač vody tepelného čerpadla se skládá ze zásobníku
vody, chladicího okruhu, skříně a displeje připojeného k
ovládací desce. Hlavním účelem zařízení je příprava
teplé vody v zásobníku.
Zařízení je naprogramováno, aby začalo ohřívat vodu v
zásobníku, když její teplota klesne pod předem
stanovenou úroveň. Zařízení se zastaví, když teplota
vody dosáhne nastavené hodnoty, kterou může uživatel
regulovat. Zařízení je obecně navrženo tak, aby ohřálo
dostatek vody pro pokrytí potřeb domácnosti o 4 a více
osobách.
Existují dva způsoby, jak může zařízení vodu ohřívat:

3. V režimu tepelného čerpadla
Při provozu s tepelným čerpadlem využívá chladicí okruh
kompresor a odsávání tepla ze vzduchu k ohřevu vodu v
zásobníku. Jedná se o standardní způsob ohřevu vody
pro domácnosti, protože vede k nižší spotřebě elektrické
energie, a tím i nižším provozním nákladům.

4. V režimu elektrokotle
dwd
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6 Připojení
Vodní okruh
Vodní okruh musí být nainstalován v souladu s místními
normami a standardy. Musí být použita pitná voda.
V celém systému musí být zajištěna materiálová
kompatibilita. Nesprávné kombinace materiálů ve vodním
okruhu mohou vést k poškození způsobenému
galvanickou korozí. To vyžaduje zvláštní pozornost při
použití pozinkovaných dílů a komponentů, které obsahují
měď.
Rozměry potrubí pro instalaci na místě musí vycházet z
dostupného tlaku vody, jakož i z očekávaných ztrát tlaku
v potrubním systému.
Stejně jako u všech tlakových nádob musí být v
zásobníku vody tepelného čerpadla schválený
bezpečnostní ventil (nastavení tlaku v závislosti na
místních pravidlech a normách) a jednosměrný / zpětný
ventil na přívodu studené vody.
Následující obrázek znázorňuje navrhovanou konfiguraci
na vodovodním systému s možností zapojení okruhu
cirkulace vody. Tato poslední přípojka je volitelná.

Vodní přípojky
Musíte zabránit nečistotám v potrubí. Po instalaci
vnějšího potrubí je nutný proplach před připojením
domácího tepelného čerpadla na ohřev teplé vody.
Pokud není zapotřebí cirkulace vody, zajistěte, aby byla
přípojka pro cirkulaci řádně utěsněna.
Při instalaci potrubí se ujistěte, že přípojky potrubí nejsou
příliš namáhané. Pro uvolnění utažení na přípojkách
potrubí použijte kleště na trubky.
Výstup vodního potrubí by měl být zaizolován, aby se
snížili tepelné ztráty do okolního prostředí a riziko
zranění a popálení.

Umístění spojovacích trubek
Výstupní potrubí pro horkou vodu je namontováno na
horní spojovací odbočku.
Pokud je cirkulační přístup zařízení naplněný horkou
vodou, prostřední spojovací odbočka bude použita pro
návrat horké vody. Vstup pro čerstvou vodu je
namontován na spodní spojovací odbočku.

Obr. 1 - Schéma navržených přípojek vodního okruhu
XL1: Přípojka potrubí pro odtok vody
XL2: Přípojka potrubí přívodu vody
XL4*: Horní cívka
XL5*: Spodní cívka
XL9*: Přípojka cirkulace vody
QN3: Uzavírací ventil odtoku vody
QN4: Uzavírací ventil přívodu vody
QN5: Vypouštěcí ventil
QN6: Pojistný ventil
QN7: Uzavírací ventil vstupu čerpadla
QN8: Uzavírací ventil výstupu čerpadla
RM3: Zpětný ventil
RM4: Zpětný ventil cirkulace vody
GP1: Čerpadlo cirkulace vody

Připojení odtoku kondenzátu
Zatímco tepelné čerpadlo běží, vytvoří se kondenzát,
který bude vypuštěn do odtoku odtokovým potrubím,
vnější přípojka o Ø 19 mm. Množství kondenzátu závisí
na vlhkosti, proudění vzduchu a teplotě vzduchu.
Kondenzační přípojka musí být vybavena
vzduchotěsným uzávěrem a musí být vedena do odtoku.
Odlučovač vody musí obsahovat nejméně 60mm stojatý
vodní sloupec.
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Teploty ve vnořeném výměníku vyšší než 90 °C
mohou způsobit nadměrný tlak v chladicím
okruhu.

Zkouška těsnosti
Po instalaci je nezbytné zkontrolovat, zda je celá
instalace vody utěsněná. A to provedením zkoušky
těsnosti.

Vzduchový systém
Přiváděný vzduch nesmí být znečištěn agresivními
složkami (amoniak, chlor, atd.), protože by mohly být
poškozeny díly komponentů tepelného čerpadla. Vzduch
musí být také bez prachu a jiných částic.
Obr. 2 - Odvod kondenzátu
Zanedbání instalace odtokového potrubí může vést
k poškození zařízení. Pokud není vypouštěcí kohout
nainstalován správně, záruka produktu nebude platit.

Připojení výměníku S (volitelné)
V zařízení může být nainstalován další výměník tepla.
V jímce pro termostatický snímač může být umístěn také
snímač pro regulaci vnější přípojky, např. olejový hořák,
hořák na dřevo, atd. Maximální vstupní teplota ohřívací
cívky je 90 °C. Pokud existuje riziko vstupní teploty vyšší
než 90 °C, instalační technik musí nainstalovat vnější
zařízení zabraňující vysokým vstupním teplotám do
ohřívací cívky.

Bezpečnostní pokyny


Musí být používána výhradně pitná voda.



Během instalace je třeba věnovat pozornost
výběru materiálů a musí být zajištěno, aby
vybrané materiály fungovaly společně v celém
okruhu bez problémů.



Zvláštní pozornost je třeba věnovat použití
pozinkovaných dílů a komponentů, které
obsahují hliník.



Aby nedocházelo k nadměrnému tlaku v
systému, musí být nainstalováno bezpečnostní
zařízení. Vždy používejte pojistný ventil s
maximálním uvolňovacím tlakem podle typového
štítku a uzavíracího ventilu (schváleno podle
předpisů pro topení a vodoinstalace). Všechna
potrubí musí být instalována podle předpisů pro
vodoinstalace a topení.



Vypouštěcí potrubí pojistného přetlakového
zařízení (pojistný ventil) musí být instalováno
tak, aby bylo chráněno před mrazem a se
sklonem od zařízení. Potrubí musí být také
ponecháno otevřené do okolního prostředí.

Tepelné čerpadlo
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Vstupní a výstupní potrubí musí být vyrobeno z pevných
hladkých trubek, aby se minimalizovaly tlakové ztráty.
Vezměte prosím v úvahu pracovní tlak ventilátoru a
tlakové ztráty potrubí při dimenzování potrubního
systému (viz kapitola Charakteristika ventilátoru).
Dvě přípojky k tepelnému čerpadlu mají průměr 160 mm.
Doporučujeme instalovat vzduchové kanály v blízkosti
tepelného čerpadla, vyrovnané nebo s mírným vstupem,
aby nedošlo k proniknutí kondenzované vody z potrubí
do tepelného čerpadla.
Všechny vzduchové kanály by měly být po instalaci
izolovány, aby se snížily tepelné ztráty a hladina hluku.
Musí být použita izolace, aby nedocházelo k vnější
kondenzaci na chladném kanálu odsávání.
Doporučujeme namontovat flexibilní přípojku mezi
vzduchovým kanálem a přípojkou kanálu pro usnadnění
budoucí údržby a opravy zařízení.
Doporučujeme rovněž nainstalovat jednotky tlumičů mezi
tepelné čerpadlo a ventilační systém, aby nedocházelo k
případnému přenosu hluku ze zařízení do ventilačního
systému.
Zařízení bylo navrženo tak, aby fungovalo s různými
konfiguracemi vzduchových kanálů:
1.

2.

3.

Jednotka bez vzduchových kanálů, okolní
vzduch Jednotka odvádí teplo z okolního vzduchu
a snižuje teplotu vzduchu o 5 – 15 ˚C podle
provozních podmínek. Vzhledem k tomu, že vzduch
je přesměrován do místnosti, tato konfigurace je
zajímavá obzvláště v letním období. Tato
konfigurace se nedoporučuje v zimním období,
zejména pokud je místnost, ve které je zařízení
umístěno vyhřívaná jinými zařízeními.
Jednotka částečně se vzduchovými kanály,
okolní vzduch
Tato konfigurace je obvykle upřednostňována před
konfigurací 1, protože studený vzduch vystupující
ze zařízení je směrován ven z domu.
Jednotka se vzduchovými kanály, venkovní
vzduch
Tato konfigurace minimalizuje pokles teploty v místě
instalace, protože není žádný kontakt se vzduchem
v místnosti a vzduchem v tepelném čerpadle.

Návod k instalaci│
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4.

Doporučujeme umístit vstupní potrubí dál od a
možná výš než výstupní potrubí, aby se
minimalizovala recirkulace studeného vzduchu do
zařízení.
Jednotka se vzduchovými kanály, odváděný
vzduch
Toto je konfigurace, která běžně minimalizuje
spotřebu elektrické energie zařízení. Doporučujeme
ji zvláště, pokud není v místě instalace požadováno
chlazení.

Obr. 4 -Standardní připojení pro používání s okolních
vzduchem, zařízení bez vzduchových kanálů.

Obr. 5 - Připojení pro používání se vzduchovými kanály.

Obr. 3 -Konfigurace vzduchových kanálů

Zařízení se běžně dodává se dvěma přípojkami pro
vzduchové kanály s plastovou ochrannou síťkou
(Obr. 4).
Pokud je zařízení používáno se vzduchovými kanály,
doporučujeme manuální odstranění plastové síťky
pomocí sady kleští. To umožní efektivnější fungování
zařízení, protože ztráty tlaku vzduchu ve vzduchových
okruzích jsou minimalizovány.

Tepelné čerpadlo
MT-WH21
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7 Elektrické zapojení
Jednotka musí být napájena proudem při 220 – 240 V a
50 Hz.
Zařízení se dodává se standardní zástrčkou. Pokud
místní předpisy vyžadují pevnou instalaci, nebo pokud
dodaná zástrčka nezajistí správné uzemnění, odstraňte
zástrčku z napájecího kabelu.
Když je zařízení připojeno ke zdroji napájení,
automaticky se zapne a začne pracovat.


Při prvním zapnutí začne zařízení pracovat
podle nastavení z výroby.



Pokud dojde k úpravě některých nastavení
ovládání, zařízení začne pracovat se stejným
nastavením při předchozích podmínkách
vypnutí.

Schéma elektrického
zapojení

Tepelné čerpadlo
MT-WH21
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8 Uvádění do provozu a seřizování
Umístění
Místo instalace by mělo být vybaveno napájecím zdrojem
220 – 240 V a 50 Hz. Napájecí zdroj a hydraulický
systém musí splňovat místní předpisy.
Zařízení musí být umístěno svisle, maximálně se
sklonem 1°. Na podkladovém povrchu musí být dobře
vyvážené a stabilní. Pro vyrovnání zařízení použijte
vestavné nastavitelné nožičky.
Jednotka musí být instalována co nejblíže
k hydraulickému systému, aby se minimalizovaly tepelné
ztráty ve vodovodním potrubí. Vývodní vodovodní trubka
by měla být izolována ze stejného důvodu.
Zařízení by nemělo být umístěno tak, aby na něj
dopadalo přímé sluneční světlo, a může být
nainstalováno pouze v místnosti chráněné před mrazem,
která musí splňovat následující kritéria:


pokojová teplota v rozmezí 5°C až 40°C;



možnost vypouštění kondenzátu a odtok v
podlaze;



bez nadměrné prašnosti;



pevný podklad (cca 500 kg / m2).



Je nutné zajistit, aby byl kolem zařízení dostatek
prostoru pro údržbu a servis. Doporučujeme
volný prostor 0,5 m kolem zařízení.

Zařízení se vzduchovými kanály
V případě zařízení se vzduchovými kanály, by mělo být
zařízení nainstalováno co možná nejblíže ke zdi, aby se
minimalizovaly tlakové ztráty ve vzduchových kanálech.
Zařízení bez vzduchových kanálů
V případě, že se zařízení používá bez kanálů pro odvod /
odsávání vzduchu, mělo by být umístěno v místnosti s
následujícími vlastnostmi:

Obr. 6 - Minimální vzdálenosti od zdí pro zařízení bez
vzduchových kanálů

Postup zprovozňování
Jakmile je zařízení umístěno do místnosti s
charakteristikami uvedenými v předchozím odstavci,
může být připraveno podle následujícího postupu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Místnost by měla mít více než 30 m3.



Místnost by měla být dobře odvětrávaná.



Nemněla by v ní být žádná další zařízení
vyžadující ke svému provozu vzduch.

7.



Musí být dodrženy minimální vzdálenosti
popsané na Obr. 6 - Minimální vzdálenosti od
zdí pro zařízení bez vzduchových kanálůObr. 6.

8.

Sejměte balík z palety.
Sejměte přepravní upevňovací prvky z palety.
Sundejte z palety zařízení a umístěte ho na
podlahu.
Vyrovnejte zařízení vertikálně pomocí
nastavitelných nožiček.
Zkontrolujte, zda není zařízení nějak poškozeno.
Nastavte vodní okruh (viz kapitola Vodní okruh) a
naplňte zásobník vodou.
Nastavte vzduchový okruh (viz kapitola Vzduchový
systém).
Nastavte elektrické přípojky (viz kapitola Elektrické
zapojení).

Když je zařízení napájeno elektřinou, automaticky se
spustí v normální provozu podle nastavení z výroby, jak
je popsáno v 9 Ovládání a provoz.

Tepelné čerpadlo
MT-WH21
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Obr. 7 -Sekvence sestavení

Uvedení vodního okruhu
do provozu
Naplňte zásobník vodou prostřednictvím připojovací
odbočky pro studenou vodu. Odvzdušněte zásobník
vody otevřením jednoho z kohoutků na teplou vodu na
maximum, dokud se v místě odbočení nepřestane
neobjevovat vzduch.
Několik dní po počátečním nastavení a spuštění
zkontrolujte instalaci na netěsnosti nebo zablokování
odtoku kondenzátu.
Více informací o připojení vodního okruhu je v kapitole
6 Připojení.

Tepelné čerpadlo
MT-WH21
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9 Ovládání a provoz
Uživatelské rozhraní
Zařízení lze ovládat z ovládacího panelu popsaného na
obrázku 17. Z pohledu z domova máte přístup ke všem
hlavním provozním režimům, funkcím, nastaveným
hodnotám a informacím na zařízení.



HLAVNÍ NABÍDKA (2), do které lze vstoupit
stisknutím (OK) HLAVNÍ NABÍDKA se skládá ze
4 podnabídek:
o

Teploty

o

Funkce

o

Obecné informace

o

Instalační technik

Položky nabídky s * jsou volitelné funkce.

Obr. 8 -Displej, ovládací panel

1:
2:

Stav elektrického ohřevu (ON/OFF)
Hlavní nabídka (lze otevřít stisknutím OK)
OK/Enter

4:
5:
6:
7:

Režim (změna
nebo
Posunout dolů
Posunout nahoru
Zpět

)

8:
Informace (otevřít pomocí
)
9:
Nastavená hodnota teploty
10:
Provoz tepelného čerpadla (tepelné čerpadlo,
ventilace, odmrazování)
11:
Čas
V horní části obrazovky najdete informace o provozu
zařízení, čas a nastavenou teplotu. Tato část je pasivní a
mění se automaticky.
Spodní část obrazovky je aktivní. Což znamená, že ikona
na obrazovce obsahuje další položky nabídky. Tato část
se dělí do tří nabídek:


NABÍDKA S INFORMACEMI (8), do které lze
vstoupit stisknutím



)

NABÍDKA S REŽIMY (4), do které lze vstoupit
stisknutím (

Tepelné čerpadlo
MT-WH21

).
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Nabídka s informacemi
Nabídku s informacemi otevřete stisknutím tlačítka
z pohledu z domova. Tato nabídka vám poskytne veškeré
provozní informace o zařízení. Dostupné informace jsou
rozděleny do čtyř skupin:


Teploty (T)



Nashromážděné údaje o provozu a výkonu
zařízení (I)



Stav relé zařízení (R)



Chyby a alarmy zařízení (Er)

Všechny informace, které je možné zobrazit v nabídce
s informacemi, jsou popsány v tabulce na následující
stránce. Všechny teploty jsou v °C.
Třída

T

V

I

Kód

Položka nabídky Popis

T1

T air i

Teplota vzduchu na vstupu do zařízení

T2

T air o

Teplota výparníku na výstupu ze zařízení.

T3

T water t

Teplota vody v horní části zařízení

T4

T water b*

Teplota vody ve spodní části zařízení

T5

T extra*

Teplota naměřená přídavným snímačem

V1

Fan %

Aktuální otáčky ventilátoru v %

V2

Input V*

Aktuální vstupní signál v GC1 (0 – 10 V) z PV nebo hygrostatu ve voltech.

I1

HP hr

Celkový počet hodin, kdy běžel kompresor

I2

EL hr

Celkový počet hodin, kdy běžel elektrický ohřívač

I3

Fan hr

Celkový počet hodin, kdy běžel ventilátor

I4

T Avg a

Průměrná teplota vzduchu, když je zařízení v provozu, se zobrazuje v °C od
posledního kompletního resetování

I5

T Avg e

Průměrná teplota výparníku, když je zařízení v provozu, se zobrazuje v °C od
posledního kompletního resetování

I6

HP ON

Počet SPUŠTĚNÍ/ZASTAVENÍ po celou dobu životnosti zařízení od posledního
kompletního resetování

I7

W el

Vypočtená okamžitá spotřeba elektřiny ve W od posledního kompletního resetování

I8

MWh el

Celková vypočtená spotřeba elektřiny v MWh od posledního kompletního resetování

I9

W th

Vypočítaná okamžitá kapacita ohřevu je zobrazena ve W

I10

MWh th

Celková vypočtená produkce teplé vody je zobrazena v MWh od posledního
kompletního resetování

I11

EL MWh

Spotřeba elektřiny elektrického odporu v MWh od posledního kompletního
resetování

R1

Extra*

Provoz přídavného relé, například pro provoz oběhového čerpadla

R2

Defrost

Zobrazuje se funkce relé, které ovládá elektromagnetický ventil pro funkci
rozmrazování

R3

Fan

Otáčky ventilátoru jsou zobrazeny v %

R4

HP

Zobrazuje se provoz kompresoru

R5

EL

Zobrazuje se provoz elektrického ohřívače

R

Tepelné čerpadlo
MT-WH21
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Třída

Er

Kód

Položka nabídky Popis

Er1

T1 Error

Snímač teploty T1 je mimo rozsah

Er2

T2 Error

Snímač teploty T2 je mimo rozsah

Er3

T3 Error

Er4

T4 Error*

Er5

T5 Error*

Er6

Err HP

Er7

Err Evap

Snímač teploty T3 je mimo rozsah. Pokud dojde k chybě T3, zařízení neohřívá vodu
žádným způsobem.
Snímač teploty T4 je mimo rozsah. Chyba Er4 je ignorována a zařízení funguje
normálně.
Snímač teploty T5 je mimo rozsah. Chyba Er5 je ignorována a zařízení funguje
normálně.
Tlakový spínač se otevře, když je tlak v chladicím okruhu nad mezní hodnotou
stanovenou na spínači vysokého tlaku.
Snímač teploty T2 je nad T1 - 2°C po dobu delší než jedna hodina.

Er8

Err C Evap

Teplota T2 je pod - 25°C

Er9

Err H Evap

Teplota T2 je nad D11 (výparník T max.)

Er10

Filter

Vyměňte filtr. Alarm se zobrazuje na hlavní obrazovce, avšak provoz zařízení není
ovlivněn.

Provozní režim
Různé strategie ohřevu vody lze zvolit z hlavního
ovládacího panelu stisknutím tlačítka 5 nebo 6 (posunout
dolů nebo posunout nahoru) z pohledu z domácnosti.
Možné provozní režimy, ze kterých lze vybírat najdete
v následující tabulce.

Obr. 9 - Provozní režimy

Kód

Název bodu nastavení

P1

AUTO

P2

ECO

Tepelné čerpadlo
MT-WH21

Popis
Tepelné čerpadlo ohřívá vodu, je-li třeba, obvykle při provozu tepelného čerpadla. Zařízení se
spustí, když je teplota vody T3 nižší než A1 (T AUTO) o více než 5°C, a vypne se, když je této
teploty dosaženo. Pokud je teplota vzduchu mimo dosažitelné hodnoty, voda je ohřívána pomocí
elektrického ohřívače.

Tepelné čerpadlo spotřebuje co nejméně energie. Tepelné čerpadlo má nižší bod nastavení
teploty vody A2 (T ECO). Tepelné čerpadlo ohřívá vodu na nižší teplotu v porovnání
s ostatními operacemi.
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Kód

Název bodu nastavení

Popis

P3

BOOST

Tepelné čerpadlo a elektrický ohřívač pracují společně, je-li to možné. Zařízení se spustí, když je
teplota vody T3 nižší než A3 (T BOOST) o více než 5°C, a vypne se, když je této teploty
dosaženo. Pokud je A3 (T BOOST) vyšší než D33 (T HP max), kompresor se vypne, když je
dosažena teplota D33 (T HP max). Zbývající teplotní zdvih se provádí pouze prostřednictvím
elektrického ohřívače.

P4

BACKUP

Jedná se nouzový režim. Pokud dojde k chybě, která brání provozu tepelného čerpadla, vodu
nelze ohřát. Na displeji je uživatel upozorněn na možnost aktivovat režim BACKUP.
V režimu BACKUP je voda ohřívána elektrickým ohřívačem při nižší teplotě, než je
požadovaná teplota.
Ovládání Legionella je aktivní v každém případě.
Zařízení se spustí, když je teplota vody T3 nižší než D12 (BACKUP T) o více než 5°C, a vypne
se, když je této teploty dosaženo.

P5

SILENT

Otáčky ventilátoru se sníží na minimum, aby se minimalizovaly emise hluku zařízení v provozu.
Zařízení se spustí, když je teplota vody T3 nižší než T1 (T AUTO) o více než 5°C, a vypne se,
když je této teploty dosaženo.

P6

HOLIDAY

Tepelné čerpadlo je vypnuté a aktivní je pouze LCD displej. Tepelné čerpadlo se nespustí ani,
když je požadováno ohřátí vody. Kompresor je vypnutý, s výjimkou ovládání LEGIONELLA, kdy
může být aktivní.
Režim HOLIDAY je připojen k funkci Horká včas B4 (Hot on time). Po dokončení období HOLIDAY
(dovolená) se zařízení vrátí zpět do předchozího provozního režimu.

Poznámka: zařízení lze vypnout přepnutím do režimu HOLIDAY.

Hlavní nabídka
Otevření této nabídky vyžaduje dobré pochopení
provozu zařízení.
Doporučujeme přečíst a dobře pochopit popisy
následujících položek nabídky. Změny některých těchto
bodů nastavení může značně ovlivnit to, jak zařízení
funguje a jaký má výkon.
Hlavní nabídka je rozdělena na čtyři části:


Teploty



Funkce



Obecné informace



Instalační technik

Tepelné čerpadlo
MT-WH21

Návod k instalaci│

19

Teploty
Body nastavení teploty lze měnit v bodě nabídky
„teploty“. Různé body nastavení teploty lze nastavit podle
relativního provozního režimu. Všechny teploty jsou v °C.

A1

Název bodu
nastavení
T AUTO

A2

T ECO

A3

T BOOST

Kód

Popis

Rozsah

Úroveň teploty, při které zařízení ohřívá vodu, když je zvolen režim
AUTO. Zařízení se spustí, když teplota vody v T3 klesne o 5 °C pod bod
nastavení.
Úroveň teploty, při které zařízení ohřívá vodu, když je zvolen režim
ECO. Zařízení se spustí, když teplota vody v T3 klesne o 5 °C pod bod
nastavení.
Úroveň teploty, při které zařízení ohřívá vodu, když je zvolen režim
BOOST. Zařízení se spustí, když teplota vody v T3 klesne o 5 °C pod
bod nastavení.

50 - 60

Tovární
nastavení
53

50 - 55

50

50 - 65

55

Funkce
Funkce se podobají provozním režimům, avšak nejsou
přístupné přímo z pohledu z domova a mohou se lišit
zařízení od zařízení.
Kromě toho, protože funkce SOLAR, FLOOR a
COOLING (jako extra funkce) nelze používat současně,
volba těchto funkcí by mohla být provedena z nabídky
Instalace (extra funkce D26). V nabídce funkce je
normálně zobrazena pouze jedna z těchto extra funkcí.
Nabídka funkcí je popsána v následující tabulce.
Kód

Název bodu
Popis
nastavení
OFF

B1

Single
speed
(jedna
rychlost)
2

B2

B3

Fan speed
(otáčky
ventilátoru)

Low
Tariff
(Nízký
tarif)

Tepelné čerpadlo
MT-WH21

Rozsah

Tovární
nastavení

OFF /
jedna rychlost
/ dvě rychlosti

OFF

NÍZKÉ /
STŘEDNÍ/
VYSOKÉ

VYSOKÉ
(HIGH)

Ventilátor se vypne, když tepelné čerpadlo neběží.
Ventilátor běží vždy na jednu pevně danou rychlost (B2 Fan speed), a to jak
v době, kdy je tepelné čerpadlo v provozu, tak i v době, kdy není.

Ventilátor je vždy v provozu, avšak běží normálně při vyšších otáčkách D6
(automatické otáčky ventilátoru), když tepelné čerpadlo spustí svůj provoz a při
B2 (otáčky ventilátoru), když není v provozu.
Hlavní regulace otáček ventilátoru pro funkci ventilace. Je možné vybírat ze tří
úrovní ventilace: LOW D5 (minimální otáčky ventilátoru), MEDIUM D4 (střední
otáčky ventilátoru) a HIGH D3 (maximální otáčky ventilátoru).

Standard

Nízký tarif umožňuje, aby elektrický ohřívač a tepelné čerpadlo
běžely pouze v obdobích s nízkou cenou elektřiny podle
položky nabídky, která reguluje program nízkého tarifu D17 /
D18 (nízký tarif pracovní den / víkend) Zařízení běží pouze
během předem stanovených hodin dne. Pokud je aktivní funkce
PV (B5), elektrický ohřívač a tepelné čerpadlo mohou běžet
mimo období nízkého tarifu.

OFF/
STANARD/
OPTIMAL 1/
OPTIMAL 2

OFF
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Kód

Název bodu Popis
nastavení
Optimal 1

B3

Low Tariff
(Nízký tarif)
Optimal 2

B4

Hot on
time
(horká
včas)

OFF*

B5

PV ECO*

PV
STORAGE
*

B6

B7

Solar*

Floor*

Rozsah

Tovární
nastavení

Kód

Tato funkce umožňuje maximální využití nižší ceny elektřiny během nočních
hodin v rozmezí 00:00 a 05:00.

Tato funkce umožňuje maximální využití nižší ceny elektřiny během nočních
hodin v rozmezí 00:00 a 05:00.

OFF/ STANARD/
OPTIMAL 1/
OPTIMAL 2

OFF

Během dne pracuje zařízení podle období nízkého tarifu D17 a D18.

Zařízení lze naprogramovat, aby dodávalo teplou vodu od 1 po 30 dnů od chvíle,
kdy je funkce aktivována a je zvolen režim HOLIDAY. Zařízení se přepne do
režimu AUTO na požadovaný počet dnů. Pokud je zvoleno OFF, funkce není
aktivní.

OFF/ON

OFF

OFF/ ECO/
STOR AGE

OFF

Funkce PV není aktivní. Pokud je tato funkce aktivní, tepelné čerpadlo a
elektrický ohřívač lze spustit pouze, pokud je vstupní napětí v GC1 (0 – 10 V)
vyšší než D20 / D21 (PV minimální napětí HP / EL) po dobu delší než D22 (PV
minimální doba).

Funkce PV umožňuje ohřev vody pouze prostřednictvím tepelného čerpadla,
dokud není dosažena nastavená teplota definovaná provozním REŽIMEM.
Funkce PV umožňuje ohřev vody na maximální teplotu, při upřednostnění
provozu tepelného čerpadla, pokud není aktivní režim BOOST nebo BACK UP.
Tepelné čerpadlo pracuje samostatně, dokud nedosáhne maximální povolené
teploty pro provoz tepelného čerpadla D33 (T HP Max). Elektrický ohřívač
pracuje pouze od D33 po maximální povolenou teplotu D9 (Water T max).

Funkce Solar umožnuje ohřívat vodu pomocí solárního kolektoru aktivací
tepelného čerpadla regulovaného přídavným relé (GP1). Čerpadlo se spustí, když
T5 > T3
OFF/ON
+ D24 (Solar DT min). Čerpadlo se zastaví, když teplota v zásobníku překročí D23
(Solar T max), nebo když je nižší než T3.
Funkce podlahového vytápění aktivuje externí oběhové čerpadlo. Pokud je
teplota na dně zásobníku T4 (T water b) vyšší než v nabídce nastavení D25
(Floor T start), aktivuje se funkce podlahového vytápění.
Pokud je teplota navíc T5 (T Extra) vyšší než teplota podlahového vytápění (B8 T
floor), oběhové čerpadlo (Extra relay GP1) se zastaví.

OFF/ON

OFF

OFF

B8

Floor T*

Požadovaná teplota podlahového vytápění v °C s hysterezí 1K.

15 - 40

35

B9

Cooling*

Lze aktivovat funkci chlazení. Viz nabídka Instalační technik D28 (typ chlazení).

OFF/ON

OFF

B10

Cooling T*

Bod nastavení teploty vzduchu (°C), pod kterou se tepelné čerpadlo zastaví,
když je zařízení v režimu chlazení (Cooling).

10 - 30

21
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Obecné informace
Obecná část shromažďuje všechna standardní nastavení,
která mají malý nebo nemají žádný vliv na provoz
tepelného čerpadla, kromě položky nabídky Reset.
Aktivace funkce Reset změní všechna nastavení na
hodnoty továrního nastavení. Body nastavení v nabídce
všeobecných informací jsou popsány v následující
tabulce.
Kód

Název bodu
nastavení

Popis

Rozsah

Tovární
nastavení

Body nastavení v uživatelské nabídce jsou resetovány. Pokročilejší
C0

Reset

nastavení lze resetovat pouze z nabídky Instalační technik. Informace,
jako počet hodin kompresoru a ventilátoru nelze resetovat.

OFF/ON

OFF

C1

Info

Zobrazí se verze softwaru.

-

-

C2

Time

Zde můžete upravit čas.

-

-

C3

Date

Zde můžete upravit datum.

-

-

C4

Day

Je možné zvolit den v týdnu.

-

pondělí

C5

Language

Je možné vybrat více jazyků.

-

angličtina

C6

Contrast

Je možné upravit jas obrazovky.

0-10

5

Instalační technik
Do nabídky Instalační technik mají přístup pouze
kvalifikovaní pracovníci. Některé z bodů nastavení, které
lze v této nabídce nastavovat, mohou mít velký vliv na
výkon zařízení v závislosti na typu uvedení do provozu a
instalace. Mezi body nastavení v nabídce instalační
technik a typem instalace musí být správná shoda, aby se
optimalizoval výkon a životnost zařízení.
Chcete-li se dostat do nabídky Instalační technik, musíte
zadat 4místné heslo.
Heslo je: 2016.
Všechny teploty jsou uváděny v °C.
Kód

Název bodu
nastavení

D0

Reset all

D1

Errors

Zde je možné zkontrolovat alarmy zařízení.

D2.0
Address

Adresa Modbus. Je možné vybrat adresu Modbus v rozmezí 1 až 247.

D2.1 Baud Rate

D2

D3

Rozsah

Tovární
nastavení

OFF/ON

OFF

-

-

1-247

30

Přenosová rychlost Modbus. Je možné vybrat přenosovou rychlost
Modbus v rozmezí 19200 až 9600.

9600/
19200

19200

D2.2 Parity

Parita Modbus. Paritu Modbus lze zvolit mezi sudou nebo lichou nebo
deaktivovanou.

sudá/
lichá/
žádná

sudá

D2.3
Povolit
zápis

Modifikovat Modbus. Pokud je aktivována tato funkce, je možné
modifikovat body nastavení uchovávané pro vývoj s datovým
záznamníkem.

OFF/ON

ON

0-100

70
(venku)

Fan max speed

Tepelné čerpadlo
MT-WH21

Popis
Všechny body nastavení jsou resetovány do původního továrního
nastavení. Jsou upraveny také body nastavení nabídky Informace a
Instalační technik.

Je možné regulovat maximální otáčky ventilátoru (%). Jedná se o
nejvyšší limit, při kterém může ventilátor pracovat, jak při aktivní funkci
ventilace, tak i při standardním provozu tepelného čerpadla.

Návod k instalaci│

22

Kód

Název bodu
nastavení

Popis

Rozsah

Tovární
nastavení

D4

Fan medium
speed

Je možné nastavit střední otáčky ventilátoru (%).

0-100

50
(venku)

D5

Fan min speed

Je možné nastavit minimální otáčky ventilátoru (%).

0-100

40
(venku)

AUTO
speed

Je možné regulovat automatické otáčky ventilátoru (%), když je tepelné
čerpadlo v provozu v režimu AUTO nebo ECO. Jde o jmenovitou
hodnotu, zatímco otáčky ventilátoru mohou automaticky měnit svou
rychlost na vyšší úrovni v závislosti na provozních podmínkách.

0-100

57
(uvnitř) / 48
(venku)

D6

D7

Air T min

Minimální teplotu vzduchu povolenou během provozu tepelného
čerpadla lze regulovat zde. Pokud je T1 nižší než Air T min, spustí se
(-7) elektrický ohřívač a pracuje samostatně až do dosažení bodu nastavení.
(+10)
(I když se teplota vzduchu mezitím zvyšuje.)

-7

D8

Air T max

Maximální teplotu vzduchu povolenou během provozu tepelného
čerpadla lze regulovat zde.

30-40

40

D9

Water T max

Maximální povolená teplota v zásobníku.

55-65

65

Defrosting T Stop

Teplota T2, při které se zastaví funkce odmrazování. Funkce
odmrazování je automatická a vyskytuje se častěji než jednou za
hodinu.

0-10

4

D10

D11
D12

Maximální teplotu výparníku povolenou během provozu tepelného
čerpadla lze regulovat zde. Pokud má T2 vyšší teplotu než je bod
nastavení, použijte elektrický ohřívač. Tato funkce je aktivní 10 minut po
10-40
Evaporator T max
spuštění kompresoru.
BACK-UP T

D13

Legionella

D14

Legionella T

D15

D16

Legionella date

Teplota vody, při které zařízení zastaví režim backup (zálohování) pouze
0-65
s elektrickým ohřívačem.
Lze aktivovat funkci legionella. Funkce legionella nezapne tepelné
čerpadlo, ale jen pokračuje v cyklu ohřívání na vyšší teplotu D14
(Legionella T). Funkce legionella pracuje pouze s tepelným čerpadle až
do 60°C. Zbývající teplotní zdvih se provádí pouze prostřednictvím
samotného elektrického ohřívače.

30

35

OFF/ON

OFF

Je možné regulovat bod nastavení teploty ochrany proti bakterii
legionella.

60-65

60

Je možné nastavit den, kdy proběhne ochrana proti bakterii legionella.

Pondělí /
neděle

Neděle

Vynucený provoz tepelného čerpadla lze aktivovat zde. Tepelné
čerpadlo se spustí, i když není potřeba teplé vody. Po dosažení
Forced operation maximální teploty povolené tepelným čerpadlem se zařízení vypne.
Tato funkce se používá pro účely testování. Po dokončení cyklu ohřevu
se opět vypne.

OFF/ON

OFF

D17

Low Tariff
weekday

Doba spuštění a zastavení období nízkého tarifu elektřiny pro víkendy.
Je možné zvolit tři období.

0-23
0-23
0-23

0
0
0

D18

Low Tariff
weekend

Doba spuštění a zastavení období nízkého tarifu elektřiny pro víkendy.
Je možné zvolit tři období.

0-23
0-23
0-23

0
0
0

D19

Light Saving
Time

Úsporu času lze deaktivovat.

OFF/ON

ON

D20

PV min
Voltage HP*

Minimální napětí (V) požadované pro spuštění HP, když je aktivní
funkce PV.

0-10

0

D21

PV min
Voltage EL*

Minimální napětí (V) požadované pro spuštění elektrického
ohřívače, když je aktivní funkce PV.

0-10

0

Tepelné čerpadlo
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Kód

Název bodu
nastavení

Popis

Minimální doba (minuty), při které by mělo být vstupní napětí z panelu
PV vyšší než bod nastavení D20 / D21 (PV min Voltage HP/EL), aby se
1-120
spustil elektrický ohřívač nebo tepelné čerpadlo, když je funkce PV
aktivní, D22 také reguluje minimální provozní dobu tepelného čerpadla,
když je spuštěné prostřednictvím funkce PV.

15

Maximální povolená teplota (°C) v solárním kolektoru.

55-89

89

1-5

5

25-45

35

D22

PV min time*

D23

Solar T max*

D24

Solar DT min* Minimální rozdíl teploty (°C) mezi solárním kolektorem a zásobníkem.

D25

D26

Floor T start*

D27
(SG
Ready)

Teplota (°C), která musí být v zásobníku, aby byla funkce floor aktivní
s hysterezí 1K.

Zde je možné zvolit požadovanou doplňkovou funkci (extra). Možné
Extra function* funkce jsou Solar, Floor nebo Cooling. Jakmile je funkce aktivována,
přejděte do nabídky funkcí a podle potřeby upravte bod nastavení.

OFF

Tovární
nastavení

Rozsah

Zde může instalační technik aktivovat funkci SG ready. Je možné
zvolit tři možné režimy. Tato funkce umožňuje spustit tepelné
čerpadlo z vnějšího přístupu (viz QA1 na obrázku 16).
Funkce SG ready není aktivní, pokud není vnější vstup (SG1 OFF,
SG2 OFF).

OFF /
Solární / podlahové /
chladicí

OFF

OFF /
SG Boost/ SG Eco/ SG
Block

OFF

Cooling1/ Cooling2

Cooling 1

Tepelné čerpadlo a elektrický ohřívač se musí spustit, pokud je
(SG BOOST)* v zásobníku nižší než povolená maximální teplota. Tepelné čerpadlo i
elektrický ohřívač jsou nuceny k provozu (SG1 ON a SG2 ON).
(SG ECO)*

Tepelné čerpadlo je v provozu a minimalizuje náklady, pouze tepelné
čerpadlo je aktivní (SG1 OFF, SG2 ON).

Zařízení lze zastavit, i když je potřeba teplé vody (SG1 ON, SG2
(SG BLOCK)* OFF).

Cooling 1*
D28
(Způsob
chlazení)

Ventilátor a tepelné čerpadlo běží, dokud přídavné čidlo teploty T5
nedosáhne vyšší teploty, než je požadovaná hodnota. Teplota vody
může dosáhnout pouze maximální teploty povolené v zásobníku D33
(T HP max). Funkce chlazení aktivuje směšovací klapka, která
směřuje studený odsávaný vzduch do místnosti s požadavkem na
chlazení. Obě funkce ovládají klapku v opačných směrech.

Cooling 2*

Cooling 1 (2). Pokud je T5 vyšší než B10 T Cooling, přídavné relé,
které ovládá klapku (GP1), přepíná ON (OFF).
Pokud je T5 vyšší než B10 (T Cooling), přídavné relé, které ovládá
klapku (GP1), přepíná OFF (ON).

OFF*

Normální provoz.

Hygrostat*

Ventilátor vždy běží podle vstupního signálu GC1 (0 – 10 V)
z externího hygrostatu.
Snímač CO2 nebo podobné zařízení.
1.
Pokud je napětí v rozmezí 0 – 3 V, otáčky ventilátoru jsou D5
(minimální otáčky ventilátoru).
2.
Pokud je napětí v rozmezí 3 – 8 V, otáčky ventilátoru jsou D4
(střední otáčky ventilátoru).
3.
Pokud je napětí v rozmezí 8 V a více, otáčky ventilátoru jsou D3
(maximální otáčky ventilátoru).

D29

Ventilation
max*
Start/ stop*

Pokud je již zvolena funkce ventilátoru, signál vyšší než 2 V do GC1
vede k maximálnímu proudění vzduchu.
Pokud GC1 přijímá signál vyšší než 2 V provoz zařízení se zastaví.

Filter timer

Funkce filtru je aktivována (ON) nebo deaktivována (OFF).

D31

Filter timer
time

Pokud je funkce filtru ON, pak je možné zvolit časovač filtru. Tento
bod nastavení určuje počet měsíc, po jejichž uplynutí se zobrazí
alarm filtru.

D32

Filter reset

Po výměně vzduchového filtru aktivujte tuto funkci za účelem
resetování časovače filtru.

D33

T HP max

D30

Tepelné čerpadlo
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OFF /
OFF
Hygrostat/ventilace/max
Start-Stop

Maximální teplota vody, které lze dosáhnout prostřednictvím
tepelného čerpadla v °C.

OFF/ON

OFF

0 -12

3

OFF/ON

OFF

50-65

60
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Odmrazování
Když teplota na výparníku (T2) klesne pod 0°C, začne se
hromadit led na jeho lamelách. Aby zařízení správně
fungovalo, je aktivováno automatické odmrazování.
Odmrazování může být prováděno mezi 60 a 120
minutami od posledního odmrazování nebo poslední
chvíle, kdy byla teplota odpařování vyšší než 0°C.
Odmrazování může být prováděno se dvěma různými
strategiemi podle podmínek přívodu vzduchu.
1.

2.

Pokud je teplota vzduchu vyšší než 4°C, k
odmrazování dojde při provozu kompresoru a
ventilátoru. Ventilátor běží při otáčkách D3
(maximální otáčky ventilátoru).
Pokud je teplota vzduchu nižší než 4°C, k
odmrazování dojde při provozu kompresoru a
zastavení ventilátoru.

Před ukončením odmrazování se ventilátor na krátkou
dobu zastaví, aby mohlo přebytečné množství vody v
jednotce odtéct ze zařízení kondenzačním odtokem.
Odmrazování se automaticky zastaví, když teplota
výparníku (T2) překročí bod nastavení (D10).

Obr. 10 - Instalace PV 1: řídicí signál z měniče

Funkce s fotovoltaickým
systémem
Tepelné čerpadlo je možné ovládat prostřednictvím
signálu ze solárního fotovoltaického (FV) invertoru nebo
elektroměru, buď jednoduchým spuštěním / zastavením
přes bezpotenciálový kontakt nebo variabilním signálem.
Obr. 11 a Obr. 13 představuje možné instalační
konfigurace s nebo bez elektroměru.
Pomocí možnosti proměnného signálu odpovídá určitý
výstup (DC nebo mA) z měniče (PV) nebo elektroměru
danému množství přebytečného výkonu pro použití v
DHWHP. Tento přebytečný výkon lze použít k aktivaci
elektrického ponorného ohřívače, tepelného čerpadla
(HP) nebo obou.
TB1: DC/AC měnič

Obr. 11 - Instalace PV 1: řídicí signál z měniče

BU: Elektroměr
E1-2-3: Elektrická zátěž
WG1: Napájecí zdroj tepelného čerpadla
GC1: Vstupní signál fotovoltaické funkce (0-10 VDC , 0-3
VDC, 4-20 mA)

Tepelné čerpadlo
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Bezpečnostní prvky
Vysokotlaký spínač
Aby se zajistilo, že kompresor neběží mimo svůj
provozní obal, je tam zabudován vysokotlaký spínač,
který vypne kompresor, když je tlak v chlaidvovém
okruhu příliš vysoký. Tlakový spínač vypne kompresor,
pokud je tlak vyšší než 2 MPa.
Pro restartování zařízení musí být napájení vypnuto
a opět zapnuto.

Bezpečnostní jističe
V případě poruchy elektrického ponorného ohřívače
vypnou bezpečnostní jističe zařízení. Pokud je
překročena nastavená hodnota (80°C), elektrický
ponorný ohřívač se odpojí. Elektrický ponorný ohřívač lze
opět aktivovat, když teplota klesne pod 80°C.
K tomu musíte vypnout napájení zařízení a odmontovat
čelní panel. Poté je možné stisknout resetovací tlačítko
uprostřed jističů. To mohou provádět pouze kvalifikovaní
pracovníci.
Navíc, přídavný tepelný bezpečnostní jistič vypne
kompresor v případě, že teplota povrchu kompresoru
překročí 160°C.

Alarmy
Alarm

Význam

Možné příčiny

Možná řešení

Er1,
Er2,
Er3,
Er4,
Er5

Snímače teploty
mimo rozsah

Snímače teploty T1, T2, T3, T4* nebo T5* jsou vadné
nebo nejsou připojeny k PCB

Zkontrolujte, zda je snímač připojen k
PCB

Er- Err HP

Vysokotlaký
spínač

Nahraďte snímač teploty
Vysoký tlak v chladicím systému

Snižte maximální otáčky ventilátoru
v nabídce instalace
Vysokotlaký spínač BP1 je vadný nebo není připojen k
PCB

Er 7 - Err
Evap / Er9 Err H Evap

Vysoká teplota
výparníku

Er- Err C Evap Nízká teplota
odpařování

Er10 Filtr

Vyměňte filtr

Tepelné čerpadlo
MT-WH21

Snižte nastavenou teplotu vody

Nahraďte komponent

Nesprávná poloha snímače teploty

Zkontrolujte, zda je T2 umístěn ve
výparníku

Únik chladiva

Opravte netěsnosti a doplňte chladivo

Vadný ventilátor

Ujistěte se, že je ventilátor připojen k PCB
nebo nahraďte komponent

Nízký průtok vzduchu

Zvyšte minimální otáčky ventilátoru v
nabídce instalace

Nízká vstupní teplota vzduchu T1

Zvyšte minimální teplotu vzduchu v
nabídce instalace

Nahraďte vzduchový filtr
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10 Údržba
Dodržujte prosím místní pravidla a předpisy týkající se
případné pravidelné kontroly tepelného čerpadla
kvalifikovaným pracovníkem.

Požadavky na ochranu
životního prostředí
Při opravě nebo demontáži domácího tepelného
čerpadla pro ohřev vody dodržujte předpisy o ochraně
životního prostředí a zákonné požadavky týkající se
recyklace a likvidace materiálů.

Chladivový systém a
ventilátor
Servis se skládá z čištění výparníku, pokud není
nainstalován žádný vzduchový filtr. Odstraňte horní
desku jednotky. Přemístěte kabely z horní části pláště
EPS. Odstraňte horní část krytu EPS ze zařízení.
Výparník a ventilátor vyčistěte štětcem nebo kartáčem na
čištění lahví.
Buďte opatrní při použití čisticího spreje. Mohl by
obsahovat chemikálie, které by mohly poškodit díly EPS.
Pokud máte pochybnosti, vyzkoušejte sprej na malé
EPS.
Během tohoto procesu dbejte na to, aby nedošlo k
odstranění vyvažovacích závaží na kolečkách
ventilátoru, protože to způsobí nerovnováhu ventilátoru a
způsobí vyšší hladinu hluku a opotřebení ventilátoru.

Kondenzace a odvod
kondenzátu
Spolu s kontrolou a čištěním ventilátorů musí být odtok
kondenzátu vyčištěn od nečistot.
Nalijte trochu vody do dolní poloviny dílu EPS a
zkontrolujte, zda voda teče volně. V opačném případě
musí být odtok vyčištěn.

Cirkulace vody a
zásobník vody
Tlakový odvzdušňovací ventil
Váš instalační technik instaloval tlakový odvzdušňovací
ventil poblíž přípojky studené vody na zásobník na teplou
vodu, který chrání zásobník před nadměrným tlakem,
když voda během procesu ohřevu expanduje.
Přetlakový ventil (zpětný ventil), který je nainstalován
před tlakový odvzdušňovací ventil na potrubí se
studenou vodou, zabraňuje průtoku vody ze zásobníku
zpět do potrubí se studenou vodou. Tlak v zásobníku
vody tedy stoupá na maximální nastavení tlakového
odvzdušňovacího ventilu a tlakový odvzdušňovací ventil
se otevře. Přebytečná voda je vypuštěna. Pokud se
tlakový odvzdušňovací ventil neotevře, zásobník vody by
se mohl roztrhnout.
Tlakový odvzdušňovací ventil musí fungovat pravidelně,
za účelem odstranění usazenin vápence a ověření, že
není zablokován. Testuje se stisknutím páčky / otáčením
rukojeti na tlakovém odvzdušňovacím ventilu při kontrole,
že se voda vypouští. Na poškození způsobená vadným
tlakovým odvzdušňovacím ventilem se nevztahuje
záruka.
Vezměte prosím na vědomí, že z vypouštěcího potrubí
tlakového odvzdušňovacího ventilu může odkapávat
voda kvůli ohřívání vody.

Anoda
Aby nedošlo ke korozi smaltovaného zásobníku na
teplou vodu, je za přední panel v horní polovině
zásobníku umístěna anoda.
Anoda má životnost přibližně 2 – 5 let v závislosti na
kvalitě vody.
Doporučujeme každoročně anodu kontrolovat.
1.
2.
3.
4.

5.
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Odpojte napájecí zdroj nebo vytáhněte síťovou
zástrčku.
Odstraňte přední plastový kryt. To vám zajistí
přístup k anodě.
Odpojte vodič mezi anodou a zásobníkem (viz
obrázek níže).
Vložte multimetr (rozsah mA) mezi anodu a
zásobník. Anodový proud > 0,3 mA: Anoda je
aktivní a v pořádku. Anodový proud < 0,3 mA:
Anoda by měla být zkontrolována a případně
vyměněna.
Znovu připojte vodič mezi anodu a zásobník.
Zavřete přední kryt a zapněte zařízení.
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Obr. 12 - Kontrola anody

Vezměte prosím na vědomí, že voda musí být ohřátá na
provozní teploty alespoň jednou před provedením výše
uvedené zkoušky.


Pro výměnu anody je třeba provést následující
kroky:



Zavřete přívod studené vody.



Připojte hadici k vypouštěcímu ventilu tak, aby
voda ze zásobníku na vodu mohla proudit do
nejbližšího odtoku.



Otevřete místo odbočení vody (aby v zásobníku
nevznikal podtlak).



Pokud je hladina vody v zásobníku pod anodou,
může být vyjmuta, aby mohla být zkontrolována
a vyměněna.

Kontrolu a výměnu anody může provádět pouze
kvalifikovaný pracovník.
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11 Demontáž
Během demontáže musí být provedeno následující:


Odpojte zařízení od napájecího zdroje, tj.
elektrické kabely jsou odstraněny.



Zavřete přívod studené vody a připojte hadici k
odtokovému ventilu tak, aby voda ze zásobníku
mohla odtéct k nejbližšímu odtoku.



Odpojte vodovodní a topné potrubí.



Odstraňte vzduchové kanály a uzavřete všechny
přívodní a odtahové vzduchové tlumiče, aby se
v potrubí netvořil žádný kondenzát.

Zařízení musí být vyřazeno z provozu nejšetrnějších
možným způsobem vůči životnímu prostředí. Při likvidaci
produktu dodržujte místní předpisy ohledně likvidace
komunálního odpadu.
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12 Řešení problémů
Předtím, než se obrátíte na instalačního technika, zkontrolujte následující:


Je přívod studené vody otevřený?



Bylo prováděno pravidelné čistění výparníku, odtoku kondenzátu a ventilátoru, jak je popsáno v kapitole
„Údržba“?



Odpojila některá z následujících bezpečnostních vlastností tepelné čerpadlo / elektrický ponorný ohřívač?



Odpojilo externí zkratování svorek tepelné čerpadlo?



Bylo odzkoušeno resetování z výroby?



Pokud nejde o žádnou z výše uvedených chyb, kontaktujte:

V záruční době (0 – 2 roky): instalačního technika, od kterého jste zařízení koupili. Po záruční době (> 2 roky):
instalačního technika, od kterého jste zařízení koupili, nebo partnery výrobce.
Připravte si údaje z typového štítku (stříbrná destička na zařízení).

Problém
Produkt
nedodává horkou
vodu

Možné příčiny
Zařízení není připojeno ke zdroji napájení

Možná řešení

Alarmy z regulátoru zastaví provoz zařízení

Zkontrolujte alarmy v nabídce Info Er.

Nastavení nízkých teplot vody

Zvyšte všechny body nastavení teplot v nabídce A Teploty.

Nízké proudění vzduchu ve výparníku

Vyčistěte výparník a vzduchové kanály.
Ujistěte se, že je ventilátor připojen k PCB nebo nahraďte
komponent.

Nefunguje ventilátor

Vysoká hlučnost

Ujistěte se, že displej se rozsvítí.

Funkce SG Ready je aktivní
Přepínač tepelné bezpečnosti FN1 otevře a vypíná
zdroj napájení elektrického ohřívače

Vypněte funkci SG Ready.

Příliš vysoké maximální otáčky ventilátoru

Snižte maximální otáčky ventilátoru v nabídce Instalace.

Obnovte původní podmínky přepínače tepelné bezpečnosti
FN1.

Aktivujte režim SILENT.
Překážka ve vzduchovém potrubí
Nečistoty ve ventilátoru nebo výparníku

Odstraňte překážku.
Vyčistěte výparník a ventilátor. Nepoužívejte čisticí sprej, který
by mohl poškodit plášť EPS.

Vibrace komponentů

Ujistěte se, že všechny komponenty jako kompresor a
elektromagnetický ventil jsou dobře upevněny.

Tepelné čerpadlo
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13 Technické údaje

Rozměry

Jednotka

190 l

260 l

A - výška

mm

1610

1960

B

mm

385

385

C

mm

280

280

D1

mm

180

300

D2

mm

435

670

D3

mm

375

460

E1

mm

285

285

E2

mm

305

305

F - Průměr

mm

603

603

G - Průměr

mm

160

160

H – Max. průměr

mm

620

620

Výška požadovaná pro instalaci

mm

1700

2040

Hmotnost suchý / mokrý (s výměníkem)

kg

94/284 (100/300)

100/350 (120/370)

Jmenovitá tloušťka izolace

mm

50

50

Elektrické údaje
Napájení

V/Hz

230/50

Fáze

A

13 (10)

Elektrické přípojky

-

L1, N, G

Výkon elektrického ohřívače

W

1500
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Proudění vzduchu

Jednotka

Typ chladiva

-

Množství chladiva

g

GWP

190 l

260 l
R134a

1200

1280

-

Ekvivalent CO2

tuny

Chladicí okruh

-

Hodnocení ochrany

-

1430
1.7

1.8
Hermeticky utěsněn
IP21

Vodovodní přípojky - smaltované

coul

¾ - BSPT (ISO 7-1)

Vodovodní přípojky - nerezové*

mm

22 – Tlakové armatury

Přípojka kondenzátu vody

mm

Jmenovitá tloušťka izolace

mm

Anti-korozní ochrana

-

Ø19
50

50

Magnesiová anoda / nerezová ocel

Výkonnostní údaje
Venkovní vzduch při 7°C (EN16147)
COP

-

3.57

3.69

hh:mm

06:28

09:12

Pohotovostní tepelné ztráty

W

17

20

Hladina akustického výkonu

dB(A)

49

49

-

4.131

Doba ohřevu

Vnitřní vzduch při 20°C (EN16147)
COP
Doba ohřevu

4.20
1

hh:mm

05:151

07:09

Pohotovostní tepelné ztráty

W

171

21

Hladina akustického výkonu

dB(A)

55.6

55.6

l

247

347

Množství vody při 40°C
Proudění vzduchu
Jmenovitý průtok vzduchu (proměnný rozsah)

m3/h

450 (0-800)

Maximální spotřeba energie ventilátoru

W

85

Max. vnější statický tlak

Pa

200 Pa

G – Přípojky vzduchových kanálů

mm

160

Minimální objem prostoru instalace

m3

30

Max. teplota vzduchu

°C

40

Min. teplota vzduchu

°C

-7

Max. teplota vody

°C

60

MPa

0,6 nebo 1
Zkontrolujte typový štítek

Provozní limity

Max. tlak vody

1

Bude podrobeno zkouškám třetí osobou.
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Charakteristika ventilátoru
Aby bylo zajištěno efektivní fungování, doporučujeme udržovat poklesy vnějšího tlak pod 200 Pa.

Obr. 13 - Externí statický tlak v závislosti na proudění vzduch upři různých otáčkác ventilátoru
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Schéma zařízení
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Kontaktní informace
AT

KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, AT-4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963 E-mail: mail@knv.at www.knv.at

CH

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG, Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel: +41 58 252 21 00 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch

CZ

Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou
Tel: +420 326 373 801 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz

DE

NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 7546-0 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de

DK

Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk
Tel: +45 97 17 20 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk

FI

NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9-274 6970 E-mail: info@nibe.fi www.nibe.fi

FR

NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tel : 04 74 00 92 92 E-mail: info@nibe.fr www.nibe.fr

GB

NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, S419QG Chesterfield
Tel: +44 (0)845 095 1200 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk

NL

NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout
Tel: 0168 477722 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl

NO

ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo
Tel: +47 23 17 05 20 E-mail: post@abkklima.no www.nibeenergysystems.no

PL

NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIALYSTOK
Tel: +48 (0)85 662 84 90 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl

RU

© "EVAN" 17, per. Boynovskiy, RU-603024 Nizhny Novgorod
Tel: +7 831 419 57 06 E-mail: kuzmin@evan.ru www.nibe-evan.ru

SE

NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE-285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433 73 000 E-mail: info@nibe.se www.nibe.se

V zemích neuvedených v tomto seznamu se obraťte na společnost Nibe Sweden nebo navštivte stránky
www.nibe.eu, kde získáte více informací.
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