Toplotna črpalka za
sanitarno vodo

Navodila za
inštalacijo in
upravljanje

HPWH 200 COZY
HPWH 200 COZY z izmenjevalcem
HPWH 270 COZY
HPWH 270 COZY z izmenjevalcem

Uporabniki naj obdržijo ta navodila

OPOZORILA
Ta naprava ni primerna za ljudi (ali otroke) z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali umskimi
sposobnostmi, s pomanjkanjem izkušenj ali tiste, ki ne razumejo teh navodila za uporabo,
razen če so pod nadzorom ali so prejeli navodila za varno uporabo te naprave. Otroci morajo
biti ves čas pod nadzorom, da preprečimo igranje z napravo.
To napravo lahko uporabljajo tudi otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z omejenimi fizičnimi,
senzornimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod
nadzorom ali so prejeli navodila za varno uporabo naprave in informacije o morebitnih
nevarnostih. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci brez nadzora ne smejo čistiti ali izvajati
drugih vzdrževalnih del na napravi.”

INŠTALACIJA
OPOZORILO: Izdelek je težek, z njim ravnajte previdno.
1/ Namestite napravo v prostor zaščiten pred zmrzaljo. Garancija ne pokriva uničenja naprave
zaradi prevelikega pritiska, ki ga povzroči zamašitev v varnostnem ventilu.
2/ Prepričajte se, da je stena na katero boste napravo namestili dovolj močna, da bo podpirala
težo naprave napolnjeno z vodo.
3/ Če je potrebno napravo namestiti v prostor ali na mesto, kjer je temperatura ozračja vedno
nad 35°C, je prostor potrebno prezračevati.
4/ Napravo namestite na dostopno mesto.
5/ Upoštevajte sheme za inštalacijo.
Velikost prostora, ki je potreben za pravilno
namestitev naprave, je naveden v poglavju
Inštalacija. Bojler je potrebno obvezno pritrditi
na tla in uporabiti priložen pritrdilni set.

OPOZORILA
PRIKLJUČEK VODE
Potrebno je namestiti novo zaščitno enoto na dovodu bojlerja v prostoru, ki je zaščiten pred
zmrzaljo, z dimenzijami 3/4" in tlakom 7 bar - 0.7 MPa, ki je v skladu z veljavnimi lokalnimi
določili.
Regulator tlaka (ni v dobavi) je potrebno namestiti, ko je tlak višji od 5 bar (0.5 MPa) na glavni
dovod.
Priključite zaščitno enoto na odtočno cev na prosto, v prostoru zaščitenem proti zmrzali, s
trajno padajočo strmino, da odstranite morebitno ekspanzijsko vodo iz ogrevalnega postopka,
ali odpadno vodo iz bojlerja.
Tlak delovanja krogotoka toplotnega izmenjevalca ne sme preseči 3 bar - 0.3 Mpa, in njegova
temperatura ne sme biti višja od 85°C.

Električni vodniki
Preden odstranite pokrov, se vedno prepričajte, da je naprava izključena, da preprečite
kakršnokoli nevarnost, poškodbo ali električni šok.
Na razpolago mora biti omnipolarno stikalo (zaščitna varovalka ali prekinjevalec električnega
toka) in ustrezno nameščeno na električno inštalacijo, ki je v skladu z veljavnimi lokalnimi pravili
(30mA diferenčni odklopnik). Sistem mora biti ozemljen. Posebna el. priključna letev, označena
s

, je priložena v ta namen.

VZDRŽEVANJE - POPRAVILO
Izpust: Izklopite električno energijo in dovod hladne vode, odprite ventile tople vode in
upravljajte odtočni ventil zaščitne enote.
Naprava za izpust ima napravo za omejevanje tlaka, s katero je potrebno redno upravljati, da
odstranimo morebitne usedline vodnega kamna in preveriti, da ni blokirana.
Če je poškodovan napajalni kabel, ga mora iz varnostnih razlogov zamenjati proizvajalec,
poprodajna servisna služba ali podobno strokovno usposobljeno osebje.
Ta navodila so na voljo tudi na oddelku za pomoč strankam (kontakt je naveden na napravi).

Vsebina
PREGLED:
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Opis
1. Pomembna priporočila
1.1. Varnostne direktive
Inštalacijska dela in zagon na termodinamičnih bojlerjih lahko predstavljajo nevarnost zaradi visokega tlaka
in aktivnih električnih delov.
Inštalacijo, servis in vzdrževalna dela na termodinamičnih bojlerjih lahko izvaja samo za to usposobljeno in
pooblaščeno strokovno osebje.

1.2. Transport in skladiščenje
Izdelek lahko obrnete za 90° na eno stran. Dovoljena stran je jasno prikazana
na informacijski nalepki, ki jo najdete na embalaži izdelka. Na druge strani
naprave ne smete obračati. Pri napravi je uporabljen indikator naklona, ki
omogoča, da je nadzor in spremljanje dogajanja pri transportu v skladu z
našimi zahtevam. Priporočamo vam, da ste previdni in upoštevate ta navodila
za uporabo. Garancija ni veljavna, v kolikor je indikator naklona rdeč in ne
odgovarjamo za nobeno napako v izdelku, ki je nastala med transportom in
ravnanjem izdelka, ki ni v skladu z našimi priporočili in zahtevami.

2. Vsebina paketa
1 Navodila

1 Vrečka z izolacijskimi spojkami in 2 tesnili za namestitev
na odvod tople vode
Le model z izmenjevalcem: priložena je dodatna
izolacijska spojka za namestitev na recirkulacijski del.
1 Varnostni ventil za namestitev na dovod
hladne vode (se ne uporablja v Franciji)

1 Priključek za odvod kondenza

1 Cev za odvod kondenza (2m)

1 Kovinska konzola in vijaki za pritrditev naprave na tla.
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3. Transport
Izdelek ima več ročajev, ki bodo olajšali
ravnanje z napravo in premik na
inštalacijsko stran.
Za transport bojlerja na inštalacijsko stran,
vedno uporabite spodnje in zgornje ročaje,
kot je prikazano na sliki.

Dovoljeni položaji

 Nedovoljeni položaji

Upoštevajte priporočila in nasvete za ravnanje z napravo, ki so na embalaži bojlerja.

4. Načini delovanja
Toplotna črpalka za sanitarno vodo uporablja neogrevan
zrak za ogrevanje tople sanitarne vode.
Hladilno sredstvo v toplotni črpalki ustvari termodinamični
krog, ki dovoli energiji iz neogrevanega zraka v prostoru ali
zunanjega zraka, da se prenese na vodo v bojler.
Zrak potuje po napravi s pomočjo ventilatorja, ki prezračuje
različne komponente, tudi uparjalnik.
Ko potuje skozi uparjalnik, se hladilno sredstvo upari in
prenese energijo na dovodni zrak.
Kompresor stisne hladilno sredstvo in povzroči, da se
njegova temperatura zviša.
Kondenzator prenese toploto na sanitarno vodo, ki je
shranjena v bojlerju.
Hladilno sredstvo se razširi v termo statičnem
ekspanzijskem ventilu in se ohladi. Potem je zopet
pripravljen na to, da prejme toploto v uparjalnik.
Bolj kot je zrak hladen, težje je iz njega prejeti energijo.
Podobno, višja kot je nastavitev za toplo vodo, več energije
potrebujemo za ogrevanje.

Dovod
zraka

Odvod
zraka

Priključek
tople vode

Priključek
hladne
vode
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5. Tehnični podatki
Model

200 litrov

270 litrov

mm

1609 x 620 x 665

1949 x 620 x 665

Teža praznega (model brez izmenjevalca)

kg

85

93

Teža praznega (model z izmenjevalcem)

kg

100

108

Nazivna zmogljivost

L

200

270

Dimenzije ( višina x širina x globina)

Priključek tople in hladne vode

¾ʺ M

Priključek izmenjevalca

1ʺ M

Ogrevalna površina izmenjevalca

m²
3

Moč izmenjevalca pri Tprimarna 60°in pretok 1,5m /h

1,2

kW

16

Protikorozijski sistem
Nominalni tlak vode
Električni priključek (napetost/frekvenca)

ACI Hybrid
Bar

8

-

230V posamezna faza 50 Hz

Maks. skupna moč, ki jo porabi naprava

W

2465

Maks. moč, ki jo porabi toplotna črpalka

W

665

Moč, ki jo porabi pomožna električna enota

W

1800

Razpon temperature vode toplotne črpalke

°C

50 do 62

Razpon uporabne temperature (temperatura zraka)

°C

-5 do +43

Premer cevi

mm

160

Pretok zraka (brez cevi) pri nizki hitrosti

m3/h

300

Pretok zraka (brez cevi) pri visoki hitrosti

m3/h

390

Pa

25

Jakost zvoka

dB(A)

50,3

Raven zvočnega tlaka pri 2m

dB(A)

33,5

Sprejemljive izgube obremenitve na ventilacijskem krogu, brez vpliva
na učinkovito delovanje

Količina hladilnega sredstva R134a

kg

1,25

1,35

Količina tople vode pri 40°: V40td v 8h (v mirovanju)

L

312

347

Količina tople vode pri 40°: V40td v 14h (v mirovanju+6h)

L

579

607

Učinkovitost pri temperaturi zraka 7°C (EN 16147)
Koeficient učinkovitosti (COP)

-

2,8

2,9

Profil rabe

-

L

XL

Poraba energije v stanju pripravljenosti (Pes)

W

27

30

h.min

7h54

10h41

°C

54

52,9

m3/h

305,7

287,6

Čas segrevanja (th)
Referenčne temperatura tople vode (Tref)
Pretok (zrak)

Ta naprava je v skladu z direktivama 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti in 2006/95/CE o nizki napetosti.
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6. Dimenzije

B
104

D

A
H
C

200
STD

200
ECH

270
STD

270
ECH

Ozn

MODEL

A

Odvod kondenza

1221 1221 1562 1562

B

Celotna višina

1609 1609 1949 1949

C

Dovod hladne vode

304

462

304

D

Odvod tople vode

961

961

1300 1300

E

Celotna širina

620

620

620

620

F

Celotna globina

665

665

665

665

418

418

418

418

-

581

-

581

G

Razdalja med
dovodom in
odvodom zraka

H Dovod izmenjevalca
Dimenzije v mm

E
G

462

F
60°
7
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7. Seznam delov
1

1

6

3

8

2

9

4

33

11

13

16

10

12

5
17

7

14

15
21
18

25

26
28

19

27

29
22
18

30

20
23

31

32

24

1

Prilagodljiv dovod in odvod

12 Kondenzator 1,5µF

23 Sprednja maska

2

Zadnji pokrov

13 Kondenzator 4µF

24 Konzola za sprednjo masko

3

Zaščitna maska

14 El. priključna letev

25 ACI vodnik

4

Filter

15 Sprednji pokrov

26 Krmilnik regulacije PCB

5

Kondenzator 15µF

16 Kompresor

27Vodnik kompresorja

6

TX ekspanzijski ventil

17 Ovoj kompresorja

28 Vodnik tipala za vodo

7

Pokrov ventilatorja

18 Opora za pritrditev

29 Vodnik za elek. grelec

8

Ventil vročega plina

19 Priključna spojka grelca

30 Vodnik za senzor TČ

9

Tlačno stikalo

20 Električni grelec

31 Vodnik ventilatorja

10 Ventilator

21 Ohišje krmilnika

32 Vodnik krmilnika

11 Podporna plošča za vent.

22 Krmilnik

33 Pokrov ovoja za kompresor
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Inštalacija
1. Inštalacija naprave
Potrebno je namestiti lovilno posodo pod bojlerjem, če je ta nameščen nad bivalnim prostorom.

Licenčna ploščica nad
dovodom tople vode
mora biti dobro vidna.

Min. višina od tal do stropa za nagib
naprave:

200L : 1681mm
270L : 2007mm

Pred polnjenjem z vodo,
je
potrebno
bojler
izravnati.

Pritrdite bojler z
priloženo kovinsko
konzolo.

Napravo je potrebno namestiti na ploska in vodoravna tla. Pri
tem naj se ne dotika sten.
Napravo je potrebno pritrditi (v skladu z členom 20 direktive EN 60335-1) na tla z ustrezno kovinsko
konzolo.
Katerakoli konfiguracija inštalacije je izbrana, mora biti mesto inštalacije v skladu s stopnjo zaščite IP X1B, ki
ustreza predpisom NFC 15-100 (ali lokalni različici ).
Tla morajo podpirati breme v višini min. 400 kg (površina pod bojlerjem).
Neupoštevanje inštalacijskih nasvetov lahko povzroči neučinkovito delovanje sistema.
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2. Prostorska inštalacija (prostorski zrak)
Notranji/Notranji

Neogrevan prostor s prostorsko temperaturo> 5°C in izolirani ogrevalni
bivalni prostori.

Parameter »Zračne cevi« (Air pipes) je potrebno nastaviti na »Notranji/Notranji«
(Innner/Inner)

Priporočen prostor = podzemni ali delno podzemni prostor, kjer je
povprečna letna temperatura> 10°C.
Primeri :
• Garaža : pridobitev proste energije iz hišnih naprav
• Pralnica: zmanjšanje vlage prostora in prejem energije
oddane od pralnega in sušilnega stroja.

Potrebno je upoštevati navedene razdalje, da omogočite kroženje zraka.
Pred električno omarico pustite 500 mm prostora in okoli hidravličnih
priključkov 300 mm, da omogočite enostaven dostop za vzdrževalna dela.
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3. Inštalacija: zajem in odvod zraka iz sosednjega prostora (2 cevi)


Prostor na min. brez zmrzali (T > 1°C).
Parameter »Zračne cevi« (Air pipes) je potrebno nastaviti na
»Zunanji/zunanji« (Outer/Outer)

Priporočen prostor : bivalni prostor (izguba toplote bojlerja ostane v ogrevanem
prostoru), blizu zunanjih sten. Izogibajte se inštalaciji bojlerja in/ali cevi blizu
spalnih prostorov.

Zunanji/zunanji



Primeri :
• Pralnica
• Shramba

Upoštevajte maks. dolžino cevi. Uporabite izolirane toge cevi. Uporabite zaščitne rešetke pri
vhodu in izhodu zraka, da preprečite vdor predmetov in živali.
Pozor, vhodne ali izhodne regulacijske rešetke so prepovedane.
Pred električno omarico pustite 500 mm prostora in okoli hidravličnih priključkov 300 mm, da
omogočite enostaven dostop za vzdrževalna dela.
11
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4. Inštalacija: dovod zraka iz prostora in odvod v sosednji
prostor (1 cev za odvod zraka)






Garancija
Notranji/Zunanji

Neogrevan prostor s prostorsko temperaturo > 5°C in izoliran do ogrevanih
bivalnih prostorov.
Parameter »Zračne cevi« (Air pipes) je potrebno nastaviti na »Notranji/Zunanji«.
(Inner/Outer) 
Priporočen prostor = podzemni ali delno podzemni prostor, kjer je povprečna
letna temperatura > 10°C°. 

Primeri :
• Garaža: pridobitev proste energije iz hišnih naprav.
• Pralnica: zmanjšanje vlage prostora in prejem energije
oddane od pralnega in sušilnega stroja.

Znižanje tlaka v prostoru, ki ga ustvarja odvod zraka, povzroča vstop svežega zraka skozi vrata in
okna. Načrtujte dovod zraka (Ø160mm) od zunaj, da preprečite odvajanje zraka iz ogrevanih bivalnih
prostorov.
Pozimi lahko dovedeni zrak dodatno ohladi prostor.
Pred električno omarico pustite 500 mm prostora in okoli hidravličnih priključkov 300 mm, da
omogočite enostaven dostop za vzdrževalna dela.
12
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5. Nedovoljene konfiguracije
•Bojler črpa zrak iz ogrevanega prostora.
•Priključek na prezračevalno enoto za pridobivanje toplote.
•Priključek cevi na podstrešje.
•Cev na zunanji zrak in odvod zraka znotraj.
•Priključek na podzemno zračno cev.
 Bojler nameščen v prostor in bojler priključen na dimnik z naravnim vlekom ter 1 cevjo za zunaj.
• Direktni priključek zraka na sušilni stroj.
•Inštalacija v prašnih prostorih.
•Dovod zraka s topnimi ali eksplozivnimi materiali.
•Direktni priključek zraka na kuhinjske nape z onesnaženim in mastnim zrakom.
•Inštalacija v prostoru, ki ni zaščiten pred zmrzaljo.
•Predmeti, ki so nakopičeni na vrhu naprave.
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6. Hidravlični priključek
Uporaba cirkulacijskega krogotoka ni priporočljiva. Takšna inštalacija lahko moti nastajanje plasti v
bojlerju. To sproži več delovnih krogotokov za toplotno črpalko in potencialno uporabo pomožnega
električnega grelca.
Dovod hladne vode je označen z modro barvo in odvod tople vode z rdečo barvo. Oba imata priključek
premera 20/27 (3/4").
Za regije z veliko vodnega kamna (Th>20°f) priporočamo mehčanje vode. Trdota po mehčanju mora biti višja
od 15°f. Uporaba mehčalnega sredstva ne vpliva na garancijo, če je mehčalno sredstvo dovoljeno v državi kjer
je inštalirana naprava in je redno pregledovana in vzdrževana.
Upoštevati je potrebno lokalna določila o kakovosti pitne vode.

6.1. Priključek hladne vode
Pred priključkom preverite, da so cevi čiste in brez morebitnih delcev inštalacije.
Inštalacija mora vsebovati nov varnostni ventil nastavljen na 7 bar ( 0,7 Mpa ), v skladu z direktivo EN 1487 in
ki je direktno priključen na dovod hladne vode.
Med varnostnim ventilom in dovodom hladne vode bojlerja NI dovoljena nobena hidravlična
naprava (zaporni ventil, ventil za znižanje tlaka...)
Ker lahko iz varnostnega ventila teče voda, naj bo
odvod na prosto. V vseh načinih inštalacije je
priporočljiva namestitev zapornega ventila za hladno
vodo pred varnostnim ventilom.
Preliv varnostnega ventila mora biti priključen na
uporabljen iztok vode s sifonom. Varnostni ventil
mora redno delovati, da preverja stanje delovanja (1 2 krat na mesec).
Inštalacija naj bo opremljena z regulatorjem za
znižanje tlaka, če je tlak glavnega dovoda vode višji od
5 bar (0,5 MPa). Regulator za znižanje tlaka mora biti
nameščen na začetku omrežja (pred varnostnim
ventilom). Priporočamo delovni tlak med 3 - 4 bar (0,3
to 0,4 MPa.

 NEPRAVILNO

Znižanje tlaka

Varnostni ventil

Dovod vode
Dovod
hladne
vode

Sifon

PRAVILNO

 PRAVILNO
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6.2. Priključek tople vode
Bakrenih cevi ne priključite direktno na priključek bojlerja. Namestiti morate dobavljeno izolacijsko
spojko (priložena dobavi).
V primeru, da je priključek bojlerja zarjavel brez te zaščite, je garancija izključena.
Če je inštalacija izvedena s sintetičnimi cevmi (npr.: PER, večplastne…), je potrebno obvezno
namestiti termostatičen kontrolni ventil na priključku cevi bojlerja. Nastavitev naj bo narejena v
skladu s specifikacijami inštaliranih cevi.

6.3. Priključek cirkulacijskega krogotoka
Bakrenih cevi ne priključite direktno na priključek bojlerja. Namestiti morate dobavljeno izolacijsko
spojko (priložena dobavi).
V primeru, da je priključek bojlerja zarjavel brez te zaščite, je garancija izključena.
Če priključek cirkulacije ni uporabljen, inštalirajte slepi pokrov in zaprite ta priključek (priložen
dobavi).

6.4. Priključek primarnega krogotoka (za bojler z izmenjevalcem)
Zaščitite krogotok pred nadtlakom zaradi raztezanja vode med ogrevanjem z varnostnim ventilom 3
bar –0,3MPa, ali ekspanzijsko posodo odprtega tipa (atmosferičen tlak) ali zaprto ekspanzijsko
posodo. Nominalni tlak krogotoka naj ne presega 3 bar –0,3MPa, temperatura naj ne bo višja od
85°C. Če je izmenjevalec priključena na solarne kolektorje uporabite mešanico vode in glikola za
zaščito pred zmrzaljo in korozijo: npr.: »TYFOCOR L«. Če so v krogotok nameščeni zaporni ventili na
vhodu in izhodu izmenjevalca, nikoli sočasno ne zaprite obeh ventilov, da se izognete nevarnosti
nadtlaka v izmenjevalcu.

6.5. Odtok kondenzata
Padec temperature zraka, ki prehaja skozi izmenjevalnik ustvari kondenzacijo vlage iz zraka.
Kondenzirana voda se izprazne na zadnji strani rezervoarja skozi plastično cev.

Glede na stopnjo vlage v zraku lahko pridobite vse do 0,25l/h
kondenzacije. Odtok kondenza ni dovoljeno speljati direktno
v kanalizacijo zaradi morebitnih korozivnih plinov, ki lahko
poškodujejo lamele izmenjevalca in dele bojlerja.
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7. Priključek zraka
Če volumen inštalacijskega prostora ni zadosten, je lahko bojler priključen na cevi s premerom 160 mm. Če
cevi niso izolirane to lahko povzroči kondenzacijo v ceveh med delovanjem. Uporaba izoliranih cevi je
obvezna!

IZHOD

Cevi so lahko nameščene direktno
na pozicijske dovode/odvode
zraka.
Če je bojler priključen s cevmi je potrebno prilagoditi nastavitve parametra.
Celoten padec tlaka v ceveh in dodatni opremi za dovod in odvod zraka mora biti manj kot 150 Pa.
Upoštevati je potrebno priporočeno dolžino cevi.
Slaba inštalacija cevi (stisnjene cevi, dolžina ali preveliko število upogibov…) lahko zniža učinkovitost.
Zato uporaba fleksibilnih cevi ni priporočljiva.
Celotna dolžina cevi z dovodom in odvodom zraka (ATL katalog)
ALUMINIJ pol tog
PEHD

Število kolen 90°
0

8m

19m

1

7m

16m

2

5m

12m

Pozor : Nastavljivi priključki zraka dopuščajo zmanjšanje ali popoln izogib upogibov cevi. Za nadaljnje
informacije o nastavljivih priključkih zraka, glejte poglavje §«Določitev položaja bojlerja ».

Položaj dovoda in odvoda zraka.



❶ Odvijte pritrdilne
vijake zračnih priključkov
in nato obrnite v željeno
smer.

❷ Zavrtite za 120°,
obrnite na zadnjo
stran.



❸ Zavrtite še enkrat za ❹ Zračnih priključkov
ne namestite delno
120°, obrnite
drug proti drugemu.
na nasprotne strani.
Položaj ni dovoljen, saj
bi bil hladen zrak ponovno
uporabljen!
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8. Električni priključek
Upoštevajte spodnjo shemo električnih priključkov in na strani 34.
Bojlerja ne smete prižgati dokler ni v celoti napolnjen z vodo.
Bojler mora biti ves čas priključen na električno energijo.
Bojler mora biti priključen na enojno fazo 230 V, izmenični tok. Priključite bojler z vodnikom s togimi
prevodniki s prerezom 1,5 mm². Inštalacija je sestavljena iz:
• A 16A omni-polarne prekinjevalne varovalke z najmanjšim razmikom med kontakti 3mm,
• A 30mA diferencialne varovalke.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, poprodajna servisna služba ali
podobno usposobljeno osebje, da se izognemo morebitnim nevarnostim.
Nikoli ne dovajajte el. energije direktno na ogrevalni element.
Varnostni termostat pomožnega električnega grelca se lahko popravlja samo v naši tovarni. Neupoštevanje
tega odstavka izključuje garancijo.
Napravo je potrebno namestiti v skladu z državnimi predpisi o električnih inštalacijah.

Shema električnega priključka

16A

3x 1,5mm2
17
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9. Priključitev dodatne opreme
Pred kakršnim koli delom vedno izklopite napravo iz električne energije.
Za dostop do električnega vezja preberite navodila za odstranitev sprednjega pokrova.
Vsi priključki imajo svoja priključna mesta. Prosimo upoštevajte jih.

A1
A2
B1
B2
C1
C2

9.1. Priključek na kotel.
Bojlerji z izmenjevalcem so lahko priključeni na plinski kotel/
kotel na kurilno olje. V tej konfiguraciji določa bojler tvorbo
toplote v kotlu.
Priključek kotla morate izvesti na kontaktu C1 in C2 na
električnem vezju.

Oskrba z el. energijo

Priključek bojlerja
brezpotencialni kontakt

A1
A2
B1
B2
C1
C2

9.2. Priključek fotovoltaične postaje
V primeru uporabe fotovoltaičnega sistema, lahko odvečno
proizvedeno energijo hranite v bojlerju kot toplo vodo. Ko
fotovoltaični paneli proizvedejo dovolj energije, pošlje pretvornik
signal bojlerju, ki se preklopi v poseben način delovanja ( FV ) in
aktivira toplotno črpalko. Če se signal pretvornika prekine, se
namestitev bojlerja samodejno spremeni na prvotne nastavitve
delovanja. V tem FV načinu se nastavljena temperatura spremeni
na 62 °C (sprememba ni možna) in na zaslonu se prikaže napis
»FV«.
Bojlerji povezani na fotovoltaično inštalacije morajo biti
priključeni na modul pretvornika.

Shema potencial230V
Oskrba z el. en.
A1
A2
B1
B2
C1
C2

Fotovolt. priključek
kontakt 230V~

Shema suh kontakt
Oskrba z el. en.

Priključek na pretvornik izvedete z B1 in B2 na električnem vezju.

Fotovolt.
priključek
brezpotencialni kontakt

A1
A2
B1
B2
C1
C2
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9.3. Priključek na solarno postajo.
Za solarno termično delovanje mora biti bojler (modeli s solarnim
izmenjevalcem) priključen na solarno postajo. V tej konfiguraciji Oskrba z el. en.
prejme bojler signal za upravljanje električne podpore iz solarne
postaje. Vse ostale funkcije niso aktivne.
Priključek solarne postaje izvedete na kontaktih B1 in B2 na
električnem vezju.

A1
A2
B1
B2
C1
C2

Solarni kontakt 230V~

9.4. Inštalacija solarnega tipala
❶

Odstranite plastičen pokrovček in
penast čep blizu priključkov
izmenjevalca.

❷

Senzor potisnite skozi plastičen
pokrovček
(ima
ustrezno
luknjico).

❸

Vstavite senzor v režo za senzorje
in se prepričajte, da je pravilno
nameščen na dnu reže.

❹

Zamenjajte penast čep in pritrdite
plastičen pokrovček nazaj.

❺
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10. Zagon
10.1. Polnjenje bojlerja
❶ Odprite eno ali več pip za toplo vodo.
❷ Odprite pipo za hladno vodo na varnostnem setu (prepričajte se, da je odtočni ventil zaprt).
❸ Ko prične voda teči iz pipe za toplo vodo jih zaprite. Bojler je poln .
❹ Preverite vse priključke za morebitno uhajanje.
❺ Preverite pravilno delovanje ventilov in varnostnega seta, tako da jih večkrat odprete in odstranite
morebitne delce.

10.2. Prvo delovanje
Če je bil bojler nagnjen počakajte minimalno 1h pred delovanjem.

Preverite informacije
Sledite navodilom

Dostopajte do nastavitev
Zaklenite nastavitve

MENU

-

+

Navigirajte
Zmanjšajte/povečajte vrednosti
Potrdite

Vrnite se na prejšnji zaslon

❶ Vklopite oskrbo z električno energijo.
❷ Preverite, da se na zaslonu ne pojavi nobeno sporočilo o napaki.
❸ Pri prvem prižigu naprave se na zaslonu prikažejo navodila za nastavitev. Skrbno sledite navodilom, ki so
prikazana na zaslonu. Skrbno sledite navodilom na zaslonu, da nastavite parametre (datum in čas, zračne
cevi, inštalacija, cirkulacijski krogotok, fotovoltaični sistem, območje delovanja, zaščita pred legionelo).
❹ Ko so parametri nastavljeni preverite delovanje bojlerja (glejte § »Preverjanje delovanja«).
Da se kasneje vrnete na nastavitve, preverite paragrafa »Nastavitve inštalacije« ali »Parametri inštalacije«
Inštalacija ».
20
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10.3. Nastavitve inštalacije.
Ponovni dostop do različnih nastavitev inštalacije :

Nastavitve

• Datum in čas
Nastavite datum in potrdite. Ponovite postopek za mesec, leto, uro in minute.
• Čas delovanja
Ta parameter določa dovoljene delovne ure za delovanje toplotne črpalke, pomožnega električnega grelca,
in, če obstaja, hidravlična podpora odvisno od potrebe tople sanitarne vode:
Stalen 24h/24h
Start naprave katerikoli čas v dnevu,
Programiran
Start naprave le med programiranim časom.
• Jezik
Nastavitve so možne v francoskem, angleškem, flamskem, španskem, portugalskem, nemškem, italijanskem in
poljskem jeziku.
• Podpora pomožnega električnega grelca
Omogoča aktiviranje ali deaktiviranje uporabe dodatnega električnega grelca. Če ni aktiviran, bojler ne bo
nikoli uporabil podpore dodatnega električnega grelca; v primeru nizke temperature zraka je možno
pomanjkanje tople vode.

10.4. Parametri za nastavitev inštalacije.
(Če jih niste nastavili med prvim zagonom)
❶ Pritisnite in
zadržite
❷
Zavrtite
za 1/2 v
desno

Parameter lahko izberete v načinu NAMESTITVENI MENI
Pritisnite in zadržite gumb MENU in zavrtite gumb za polovico v desno stran.
Za izhod iz načina za inštalaterja , ponovite postopek ali počakajte 3 minute.
Dostop do parametrov



Nastavitve

• Zračne cevi (hidravlično delovanje) :
Ta parameter določa tip hidravličnega priključka:
Dovod in odvod zraka nista priključena na zračne cevi (prostorski zrak)
Notranji/Notranji
Dovod in odvod zraka sta priključena na zračne cevi (dve cevi)
Zunanji/Zunanji
Odvod zraka je priključen na zračno cev (ena cev)
Notranji/Zunanji
• Inštalacija (za modele z izmenjevalcem) :
Notranji izmenjevalec ni uporabljen.
Le termodinamičen
Notranji izmenjevalec je priključen na kotel in jo upravlja bojler.
Priključek na bojler
Notranji izmenjevalec je priključen na solarni sistem.
Priključek na sol. sist.
V načinu »Priključen na kotel« določite raven prednosti za delovanje kotla in toplotne črpalke v 4 stopnjah:
TČ v prednosti
TČ optimirano
Kotel optimirano
Kotel v prednosti

Podpora deluje na koncu segrevanja v primeru nizke temperature zraka (<7°C)
Podpora deluje na koncu segrevanja in ± v odvisnosti od temperature zraka°C
TČ deluje na začetku segrevanja in se ustavi ± v odvisnosti od temperature zraka°C
TČ deluje na začetku segrevanja in za temperaturo zraka> 10°C.
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• FV sistem (fotovoltaični)/Smart-grid :
Ta parameter aktivira delovanje bojlerja s fotovoltaično inštalacijo. Ta način delovanja omogoča prisiljen
vklop toplotne črpalke, ko fotovoltaični pretvornik pošlje signal bojlerju. Regulacija se samodejno preklopi na
prejšnji način delovanja 30 min po tem, ko izgubi fotovoltaični signal.
Med sprejemom signala nastavljena temperatura samodejno naraste do 62°C (ni možno spremeniti).
• Odpadni zrak :
Omogoča aktivacijo funkcije za odvajanje zraka (2 hitrosti: 300 ali 390m3/h). Ko bojler ne ogreva, se
ventilator obrne, da pošlje prostorski zrak ven (funkcijo je mogoče aktivirati le v primeru, ko je hidravlični
priključek nastavljen na Notranji/Zunanji).
• Funkcija zaščita pred legionelo:
Omogoča aktivacijo funkcije za dezinfekcijo vode večkrat na mesec.
Temperatura vode doseže 62°C od enkrat do štirikrat na mesec – odvisno od nastavitve.
• ZASILNI način :
Ko je aktiviran ta način, deluje bojler samo s pomočjo pomožnega električnega grelca.
• Krogotok recirkulacije:
Ta način je obvezen v primeru, ko je inštaliran cirkulacijski krogotok.
Nastavljena temperatura se spremeni na 65°C in delovanje toplotne črpalke se temu prilagodi.
Toplotni črpalki je dovoljeno, da deluje brez prekinitev (programiranje ni možno).

10.5. Test funkcij
❶

Pritisnite in
zadržite
❷
Zavrtite
in za
1/2
obrnite
v desno

Test funkcij je na voljo v NASTAVITVENEM MENIJU
Pritisnite in zadržite tipko MENU in obrnite gumb v desno
smer.
Da zapustite nastavitveni meni ponovite postopek ali počakajte
10 minut.
Test 
Aktuator
Dostop do parametrov 

TESTNI meni omogoča upravljanje vseh komponent naprave.

Kompresor

Vklop ventilatorja nato kompresorja
Počasno delovanje

Delovanje ventilatorja pri nizki hitrosti

Hitro delovanje

Delovanje ventilatorja pri visoki hitrosti

Ventilator

Ventil za
odmrzovanje
Kompres. + odtaljev.
Pomožni el. grelec
Pomožni kotel

Preverite zvok motorja
Odprite

Vklopite ventilator nato kompresor in nato
preverite zvok ventila vročega plina
Vklopite pomožni električni grelec
Zaprite brez potencialni kontakt za
kotel
Prikaz temperatur : dovodni zrak, zgornji
uparjalnik, spodnji uparjalnik, odvodni
kompresor, topla voda

Temperaturno tipalo
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10.6. Izbira načina delovanja
Pritisnite gumb

za dostop menija

Način

Avtomatski način (AUTO) (možen le v nastavitvi »samo toplotna črpalka«):
Ta način delovanja samodejno upravlja izbiro energije, ki bo omogočala maksimalne prihranke, obenem pa
zagotavljala zadostno količino tople vode za vaše udobje.
Bojler analizira porabo vode prejšnjih dni in tako prilagodi ogrevanje tople vode po potrebi. V primeru
nepredvidenih dogodkov se skozi dan večkrat vklopi in tako omogoča zadostno količino tople vode.
Nastavljena temperatura samodejno niha med 50 in 62°C glede na porabo. Pomožni grelec se lahko
samodejno vklopi, da zagotovi pravilno količino tople vode.
Ta način ni možen v nastavitvah (»podpora kotla« in »solarna podpora »
Ročni način (MANUAL) :
Ta način omogoča določitev željene količine tople vode, tako da izberete nastavljeno temperaturo.
Nastavljena temperatura je prikazana tudi kot simbol tuša
: približno 50 L tople vode.
Ko delovanje v varčnem načinu (ECO) ni aktivirano, bojler daje prednost delovanju toplotne črpalke. Vendar,
če je temperatura zraka nizka ali pa poraba sanitarne vode visoka, se lahko na koncu ogrevalnega krogotoka
uporabi pomožni električni grelec (ali kotel), da dosežemo nastavljeno temperaturo.
Ko je varčevalni način (ECO) aktiviran, bojler deluje le s toplotno črpalko v območju temperature zraka med
-5 do +43°C. Pomožni električni grelec se ne uporabi. Ta funkcija poveča varčevanje energije, vendar lahko
povzroči pomanjkanje tople vode.
Ne glede na nastavitev varčevalnega načina (ECO), se pomožni električni grelec vklopi, če je temperatura
zraka izven območja delovanja, da zagotovi zadostno količino tople vode.
Varčevalni način (ECO) aktiviran/neaktiviran lahko spremenite v nastavitvi »Podpora kotla«
Ročni način (MANUAL) je na voljo v inštalaciji »Solarna podpora«
Ta način omogoča delovanje toplotne črpalke v kombinaciji s solarno podporo. Vendar lahko
sočasno delovanje toplotne črpalke in solarne podpore poškoduje napravo. Toplotna črpalka lahko
deluje le v periodah, ko solarna energija ni na voljo (to nastavite s programiranim načinom bojlerja)
Način delovanja za hitro ogrevanje (BOOST ): ta način aktivira toplotno črpalko in vse ostale vire energije, ki
so na voljo (pomožni električni grelec ali kotel), da se doseže maksimalna nastavljena temperature v višini
62°C.
Delovanje načina ABSENCE (za čas odsotnosti) : ta način delovanja ohranja temperaturo tople vode nad
15°C z uporabo toplotne črpalke. Kotel in pomožni električni grelec se lahko uporabita, če toplotna črpalka ni
na voljo.
Način delovanja LOOP : ta način delovanja omogoča stalno delovanje toplotne črpalke, da doseže
nastavljeno temperaturo 62°C. Pomožna enota (kotel ali električni grelec) se lahko uporabi po 7h delovanja
toplotne črpalke.

10.7. Zaklepanje krmilnih tipk
Pritisnite tipko

za nekaj sekund, da zaklenete/odklenete vmesnik.
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Delovanje
1. Krmilnik

Prikaz informacij
Upoštevajte navodila

Dostop do nastavitev
Zaklenite nastavitve

MENU

Navigate

-

+

Zmanjšajte/zvišajte vrednosti
Potrdite

Vrnite se na prejšnji zaslon

2. Opis simbolov

Način BOOST

Način začasne odsotnosti

Delovanje pomožnega
električnega grelca

Delovanje toplotne
črpalke

Trenutna temp. tople vode

Delovanje pomožnega
kotla

Počakaj

Prejem signala na kontakt
solarnega sistema

Opozorilo

Prejem signala na fotovoltaičen
/smart-grid kontakt
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3. Glavni meni
Premikajte se po meniju

Dostop do
nastavitev

Sledite navodilom
prikazanim na zaslonu

Zmanjšajte
vrednosti

Zvišajte
vrednosti

OK
Potrdite

Poveča pripravo tople vode v časovnem obdobju:
Nastavite število dni, za katere naj deluje način BOOST (od 1 do 7).
Po preteku nastavljenega časovnega obdobja, bojler prevzame prvoten način delovanja.
BOOST način lahko kadarkoli prekinete :
Stop BOOST

Izberite način delovanja:
Izberite način AUTO ali MANUAL (glejte poglavje § »Načini delovanja«
Nastavitev časovnega obdobja za čas odsotnosti:
Omogoča prikaz bojlerja:
• trajna odsotnost, ki se prične s trenutnim dnem
• sprogramiran čas odsotnosti (nastavite datum odhoda in prihoda). Dan
pred nastavljenim dnevom prihoda se vklopi zaščita proti legioneli.
Med obdobjem odsotnosti, ostaja temperatura vode nad 15°C.
To funkcijo lahko kadarkoli prekinete:
Stop odsotnost
Prikaz energijskega varčevanja:
Omogoča prikaz nivoja delovanja toplotne črpalke in pomožnega električnega grelca v
zadnjih 7 dneh, zadnjih 12 mesecev od zagona.
Prikaz porabe električne energije:
Omogoča prikaz porabe električne energije v kw/h v zadnjih dneh, mesecih in letih.
Prikaz parametrov:
Omogoča prikaz registriranih nastavitev.
Nastavitev datuma in časa :
Nastavite dan in potrdite. Nastavite mesec, leto, ure in minute.
Nastavitev časovnih obdobij delovanja :
Omogoča določitev časovnih obdobij kdaj se lahko vklopi bojler.
Povezanost :
Bojler se lahko poveže z napravami s pomočjo

in je daljinsko voden.

Nastavitev jezika :
Francosko, angleško, nizozemsko, špansko, portugalsko, nemško, italijansko in poljsko.
Dodaten pomožni električni grelec :
Omogoča deaktiviranje uporabe pomožnega električnega grelca.
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4. Načini delovanja.
4.1

Način namestitve »Le toplotna črpalka«

AUTO: Nastavljena temperatura se samodejno spreminja med 50 in 62°C glede na profil porabe. Bojler
prednostno izbere toplotno črpalko. Pomožni električni grelec se lahko samodejno doda za zadostno količino
tople vode.
Način MANUAL – ECO ni aktiviran: Nastavljeno temperaturo določi uporabnik med 50 in 62°C. Bojler
prednostno izbere toplotno črpalko. Pomožni električni grelec se lahko samodejno doda za pripravo zadostne
količine tople vode.
MANUAL –ECO je aktiviran: Nastavljeno temperaturo določi uporabnik med 50 in 62°C. Bojler prednostno
izbere toplotno črpalko, da se poveča varčevanje energije. Pomožni električni grelec lahko deluje, če je
temperatura zraka izven območja delovanja.

4.2

Način namestitve »Podpora kotla«

MANUAL: Nastavljeno temperaturo določi uporabnik med 50 in 62°C. Bojler prednostno izbere toplotno
črpalko. Pomožni električni grelec se lahko samodejno doda za zadostno količino tople vode. Če podpora
kotla ni na voljo (npr. kotel je izključen ) se bo aktiviral pomožni električni grelec.
Funkcija pametne energije (SMART Energy):
Prior.
Optim.
Optim.
Prior.
T°vode
TČ
kotel
TČ
kotel
Toplotna črpalka uporablja razpoložljivo energijo v
62
zraku in jo prenese skozi izmenjevalec in bojler na 60
Kotel
vodo. Učinkovitost toplotne črpalke je višja, čimbolj 55
so izmenjevalni parametri ugodni, t.j. ko je 50
temperatura zraka višja ali temperatura bojlerja nižja. 45
Naša regulacija redno določa temperaturo zraka in 40
vode ter kater energijski vir je bolj varčen. Funkcija 35
SMART Energy omogoča začetek ogrevanja s toplotno 30
TČ
črpalko in konec segrevanja s podporo kotla.
25
20
15
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Funkcija Smart Energy lahko nastavite na 4 stopnjah upravljanja:
TČ priotizirana Podpora deluje na koncu segrevanja v primeru nizke zračne temperature (<7°C)
TČ optimizirana Podpora deluje na koncu segrevanja ± v odvisnosti od temperature zraka°C
Kotel optimiran Toplotna črpalka deluje na začetku segrevanje in se ustavi ± v odvisnosti od temp. zraka °C
Kotel priotiziran Toplotna črpala deluje na začetku segrevanja in pri temperaturi zraka > 10°C.

4.3

Namestitveni način »Solarna podpora«

Bojler deluje le med časovnim obdobjem, ko solarni sistem ne dovaja energije (ko je signal solarnega sistema
izključen). Med časovnimi obdobji, ko solarni sistem deluje, upravlja pripravo tople vode notranji
izmenjevalec, toplotna črpalka in pomožni električni grelec pa ne obratujeta.
Način MANUAL – ECO ni aktiviran: Nastavljeno temperaturo določi uporabnik med 50 in 62°C. Bojler
prednostno izbere toplotno črpalko. Pomožni električni grelec se lahko samodejno doda za pripravo zadostne
količine tople vode..
Način MANUAL – ECO je aktiviran: Nastavljeno temperaturo določi uporabnik med 50 in 62°C. Bojler
prednostno izbere toplotno črpalko, da se poveča varčevanje energije. Pomožni električni grelec lahko deluje,
če je temperatura zraka izven območja delovanja.
Pomožni el. grelec ne bo nikoli deloval, če bo parameter »Pomožni el. grelec« deaktiviran.
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Servisna dela, vzdrževanje in popravila
1. Nasveti uporabnikom.
V kolikor načina za čas odsotnosti ne morete uporabiti, bo morda potrebno izprazniti vodo iz bojlerja, če je
izklopljen. To storite po naslednjem postopku:
❶ Izklopite napajanje iz el. energije

❷ Zaprite dovod hladne vode.

❸ Odprite pipi za toplo vodo.

❹ Odprite odtočni
varnostnem setu.

ventil

na

2. Servisna dela.
Za ohranjanje učinkovitosti vašega bojlerja, vam svetujemo, da izvajate redne servisne preglede.

Za UPORABNIKE:
Kaj

Kdaj

Kako

Varnostni set

1. do 2. krat na mesec

Preverite delovanje varnostnega ventila.
Preverite, če je pravilen odvod vode.

Splošno

1. krat na mesec

Preverite zunanjost vaše naprave: da ni prikazanih
napak, da ni morebitnih uhajanj na priključkih…

Napravo je potrebno izključiti iz el. energije, pred odprtjem pokrova.

Za INŠTALATERJE :
Kaj

Kdaj

Kako

Cevi

1. krat na leto

Preverite, če so na napravi nameščene vse cevi.
Preverite, če so cevi pravilno nameščene in
nepoškodovane.

Odtok kondenza

1. krat na leto

Preverite čistočo odtočne cevi za kondenzat.

Električni priključki

1. krat na leto

Preverite, če so dobro nameščeni in priklopljeni vsi
zunanji in notranji električni priključki.

Pomožni el. grelec

1. krat na leto

Preverite pravilno delovanje pomožnega el. grelca, tako
da izmerite tok.

Vodni kamen

Vsaki 2 leti

Če je dovodna voda trda, očistite nabrani vodni kamen.
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Do vijaka za reguliranje ekspanzijskega ventila ima lahko dostop le za to usposobljen strokovni
delavec. V kolikor bo ekspanzijski ventil regulirala nepooblaščena oseba, je garancija izdelka
izključena.
Ne priporočamo poseganje v nastavitve ekspanzijskega ventila, dokler niste preizkusili vseh ostalih
možnih popravil.

Za STROKOVNO USPOSOBLJENEGA DELAVCA :
Kaj

Kdaj

Kako

Termična izmenjava
toplotne črpalke

Vsaki 2 leti*

Preverite delovanje toplotne črpalke.

Komponente toplotne
črpalke

Vsaki 2
leti*

Preverite delovanje ventilatorja (obe hitrosti) in plinski
ventil.

Uparjalnik

Vsaki 2 leti*

Očistiti uparjalnik z najlonsko krtačo in z izdelki brez
strganja in korozije.

Hladilno sredstvo

Vsakih 5 let*

Preverite količino hladilnega sredstva.

* V primeru prašnega prostora izvajajte vzdrževalna dela pogosteje.

3. Kako odpreti bojler za vzdrževalna dela
Za dostop do notranjosti
toplotne črpalke :
❶ Spredaj odvijte vse 4 vijake
❷ Nagnite pokrov naprej

❶

❷

Za dostop do regulacije:
❶ Odstranite spodnjo konzolo sprednje maske,
❷ Odvijte 2 vijaka na vsaki strani sprednje maske,
❸ Potisnite masko navzdol za 10 cm, da odkrijete podporo vmesnika,
❹ Pritisnite na masko (gl. sliko 4), da jo lahko odstranite iz opore za pritrditev.
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4. Odprava napak
Če pride do napake, pomanjkanja ogrevanja ali izpusta dimov na odvodu vode, izklopite napravo iz
električnega omrežja in o tem obvestite svojega inštalaterja.
Vsa popravila lahko izvede le za to pooblaščen in usposobljen inštalater.

4.1. Kode napak
Alarm lahko ugasnete ali resetirate, tako da pritisnite na tipko OK.
Prikazana koda
Napaka 03

Napaka 07

Napaka 09

Prehladna voda

Napaka 21

Napaka 22

Napaka 23

Napaka 25

Vzrok
Pokvarjeno je temp.
tipalo vode ali pa je
izven merilnega
območja
V bojlerju ni vode
ali priključek ACI
je odprt

Temperatura
vode je previsoka
(T>80°C)

Posledica
Merjenje
temperature vode
ni možno:
Ni ogrevanja
Ni ogrevanja

Rešitev
Preverite priključek (A1) tipala
(potopnega vodnega tipala).
Če je potrebno zamenjajte tipalo.
Napolnite bojler z vodo.
Preverite priključek (AC) vodnikov,
prevodnost vode.

Preverite realno temp. pri pipi (T>80°C).
Nevarnost sprožitve Preverite priključek (A1) in položaj
mehanskega
temperaturnega tipala (potop. vodnega tip.).
varnostnega
Preverite, da pomožni el. grelec ne obratuje
termostata:
ves čas. Resetirajte mehansko varnostno
ni ogrevanja
napravo, če je potrebno.

Temperatura hladne
TČ se je ustavila.
Samodejno resetiranje pri T>10°C. Nadzorujte
vode je
Ogrevanje s pom. el.
prostor inštalacije (zaščit. pred zmrzaljo).
prenizka(T<5°C)
grelcem.
Tipalo dovodnega
TČ se je ustavila.
zraka je pokvarjeno Ogrevanje s pom. el.
ali izven mer.
grelcem.
območja
Tipalo zgor. uparjal. je TČ se je ustavila.
pokvarjeno ali izven Ogrevanje s pom. el.
merilnega območja
grelcem.
(-20 do 110)

Preverite priključke (A4) in položaj tipala
dovodnega zraka. Če je potrebno zamenjajte
kabelski splet tipala.

Tipalo spod. uparjal. je TČ se je ustavila.
pokvarjeno ali izven Ogrevanje s pom. el.
merilnega območja
grelcem.
(-20 do 110)

Preverite priključke (A4) in pravilen stik tipala
na cev.
Preverite delovanje ventilatorja in da se vrti
brez ustavljanja.

Tlačno stikalo je
odprto ali. termična
varovalka kompres.

Preverite priključke (A4) in pravilen stik tipala
na cev.
Preverite delovanje ventilatorja in da se vrti
brez ustavljanja.

Preverite priključke kompresorja (R1), tlačno
TČ se je ustavila. stikalo, kondenzator za zagon ventilatorja
Ogrevanje s pom. el. (15mF) in ventil vročega plina (T2). Preverite
grelcem.
upornost navitij kompresorja.
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Napaka 27
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Tipalo
kompresorja
je pokvarjeno ali
kratek stik
Napaka
odmrzovanja

Napaka 28

Napaka 29

Napaka 30
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Rešitev

TČ se je ustavila. Preverite priključke (A4) in položaj tipala
Ogrevanje s kompresorja. Če je potrebno zamenjajte kabelski
pom. el. grelcem. splet tipala
Preverite čistočo uparjalnika.
TČ se je ustavila. Preverite količino hladilnega sredstva R134a
Ogrevanje s
(odtaljen). Preverite delovanje ventilatorja.
pom. el. grelcem. Preverite pravilnost odtekanja kondenza. Preverite
priključke ventila vročega plina (T2) in njegovo
delovanje ( TESTNI meni).

Temp. pretoka TČ se je ustavila.
kompresorja
Ogrevanje s
je previsoka
pom. el. grelcem

TČ obratuje
brez prestanka
več kot 24h ali
pomanjkanje el.
energije.

Vzdrževanje

TČ se je ustavila.
Ogrevanje s
pom. el.
grelcem.

Preverite upornost navitij kompresorja.
Preverite čistočo uparjalnika.
Preverite količino hladilnega sredstva R134a
Preverite, da kroži zrak brez morebitnih delcev.
Preverite čistočo uparjalnika.
Velika poraba ogrevalnega krogotoka ali uhajanje
na krogotoku tople vode.
Preverite priključke (A4) in pravilen stik tipal na
cevi.
Preverite količino, vrednost pregrevanja (5
minimum), delovanje odtaljevanja…
Preverite upornost navitij kompresorja.

4.2. Druge napake brez prikaza kode napake.
Napaka

Možen vzrok

Iskanje napake in rešitev

Voda ni dovolj topla.

Električno napajanje ni stalno.

Preverite, da naprava neprekinjeno
prejema električni tok. Preverite,
dovod hladne vode v krogotok
tople vode (napaka mešanja).

Nastavljena temperatura je.
prenizka

Izberite višjo nastavljeno
temperaturo

Izbran je način ECO in
temperatura zraka je
izven merilnega območja.

Izberite način AUTO. Preverite
časovna obdobja programiranja.

(Delna) okvara pomožnega
električnega grelca ali
napajalnih kablov.

Preverite upornost ogrevalnega
elementa na vtiču, in
nepoškodovanost kablov.
Preverite varnostni termostat.
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Napaka

Možen vzrok

Iskanje napake in rešitev

Ni ogrevanja

Bojler nima elek. napajanja:

Preverite električno napetost

Ni tople vode

varovalka, kabli

napajalnem kablu
Preverite parametre inštalacije
(glejte časovna obdobja obratovanja))

Količina tople vode ni
zadostna

Nizek tlak na pipi.

Nastavitev bojlerja je prenizka

Preverite sprogramirana časovna
obdobja in signal prejema nočne /
nizke tarife.

Delovanje v načinu ECO

Izberite način AUTO

Filter varnostne skupine
je zamašen.
Bojler je poln vodnega kamna.

Iz varnostne skupine uhaja voda, Varnostna skupina je
ko ogrevanje bojlerja ni vklopljeno poškodovana ali zamašena.

Pomožni električni grelec
ne deluje.

Izlivanje kondenza
Smrad

Očistite filter (glejte §
Vzdrževanje).
Odstranite vodni kamen iz bojlerja.
Zamenjajte varnostno skupino

Tlak dovoda je previsok.

Preverite tlak dovoda,
da števec vode ne presega 5 bar (0,5
MPa). Če pa presega, potem
namestite regulator tlaka in ga
nastavite na 3 bar (0,3 MPa) na
začetku vodnega omrežja.

Sprožil se je mehanski
varnostni termostat

Resetirajte varnostni termostat na
ogrevalnem elementu.

Okvara termostata

Zamenjajte termostat

Okvara pom. el. grelca

Zamenjajte element

Odvod kondenzata je
zamašen
Na varnosti skupini ali odvodu
kondenzata ni nameščenega
sifona

Očistite odvod
Namestite sifon

Napolnite sifon
V sifonu varnostne skupine
ni vode
Para na dovodu tople vode

Pomožni el. grelec deluje
neprekinjeno

Izključite električno napajanje in
pokličite inštalaterja.

Vmesnik ne deluje ali
ne prikazuje napak

Ni električne energije

Preverite oskrbo z el. energijo

Okvara vmesnika
Po vzdrževalnih delih ali popravilih preverite, če bojler pravilno deluje.

Zamenjajte vmesnik.
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Garancija
1. Obseg garancije.
Iz garancije so izvzete naslednje napake:
• Neobičajni pogoji okolja:
• Različne poškodbe, ki lahko nastopijo z ravnanjem naprave po odhodu iz tovarne.
• Namestitev naprave v prostor, ki je izpostavljen zmrzali ali slabemu vremenu (vlaga, agresivno ali
premalo prezračevani prostori).
• Uporaba vode, ki ne ustreza merilom, ki so določena za vodovodne inštalacije (stopnja klora, sulfati,
kalcij, odpornost in skupna stopnja alkalij)
• Voda s trdoto Th < 15°f.
• Tlak vode je višji od 5 bar (0,5 MPa).
• V primeru okvare na električni napeljavi (udarec strele itn.)
• Okvare zaradi neodkritih težav, ki se lahko pojavijo zaradi nepravilne izbire prostora za namestitev
(težko dostopna mesta) in bi jih lahko preprečili, če bi napravo pravočasno popravili
• Inštalacija ne ustreza predpisanim zahtevam, standardom in strokovnim pravilom, zlasti:
• Varnostna enota je preveč oddaljena ali neučinkovita (reducirni ventil, nepovratni ventil ali narobe
nameščen ventil).
• Varnostna enota NF-D 36-401 ali njena različica ni nameščena ali je nepravilno nameščena itn.
• Manjkajoči izolacijski deli (lito železo, jeklo, izolacija) na priključnih ceveh za toplo vodo, kar lahko
vodi do korozije.
• Nepravilno izvedeni električni priključki (NF C 15-100 ali podobno): nepravilna ozemljitev,
neustrezno nameščeni vodniki, priključki upogljivih vodnikov brez kovinskih konic, neupoštevanje
vezalnih shem proizvajalca.
• Zagon naprave preden bi jo napolnili (suho ogrevanje).
• Namestitev naprave brez upoštevanja priloženih navodil.
• Zunanja korozija, ki bi jo povzročila slabo tesnjenje na ceveh.
• Inštalacija cirkulacijskega krogotoka.
• Napačna nastavitev parametra za cevno inštalacijo.
• Konfiguracija cevi, ki ne ustreza navodilom proizvajalca.
• Nepravilno vzdrževanje: :
• Preveliko nabiranje vodnega kamna na ogrevalnih elementih in varnostnih enotah.
• Neizvajanje vzdrževalnih del na varnostni enoti, kar povzroča previsok tlak.
• Neizvajanje čiščenja uparjalnika ali odvoda kondenzata.
• Spreminjanje originalne opreme brez posvetovanja z usposobljenim inštalaterjem ali uporaba
nadomestnih delov, ki niso v skladu z navodili proizvajalca.

Domnevno poškodovano napravo je potrebno pustiti na mestu inštalacije do obiska pooblaščenega
in za to usposobljenega strokovnjaka, ki mora o okvari obvestiti ustrezno zavarovalnico.
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2. Garancijski pogoji.
Inštalacijo bojlerja mora v skladu s strokovnimi standardi in določili tehničnega oddelka proizvajalca
izvesti za to pooblaščen in strokovno usposobljen delavec.
Bojler je potrebno uporabljati za pravi namen in način. Vzdrževalna dela mora redno izvajati za to pooblaščeni
strokovnjak.
Pod temi pogoji garancija vključuje brezplačno zamenjavo ali dobavo originalnih nadomestnih delov (katerih
okvaro je potrdil proizvajalec) ali celotne naprave, v kolikor je to potrebno. Stroški dela, transporta ali
kakršnakoli nadomestila za podaljšanje garancije niso vključeni v garancijo.
Garancija začne veljati od datuma nakupa (glede na račun). V kolikor ni dokazne dokumentacije bo
uporabljen datum proizvodnje, ki je naveden na informacijski ploščici, plus šest mesecev.
Garancija na zamenjani del ali bojler (ki je v garanciji) se konča na isti dan kot zamenjan sestavni del ali
bojler.
Stroški ali okvare, ki nastanejo zaradi nepravilne inštalacije (zmrzovanje, varnostna enota ni priključena
na odvod odpadne vode, ni bojlerja, itn.) ali težav zaradi nedostopnosti do naprave so izključeni iz
garancije in proizvajalec ne prevzema nikakršne koli odgovornosti.
Določbe te garancije ne izključujejo kupčeve garancije proti napakam, skritim napakam, ki veljajo pod vsemi
pogoji, ki so navedene v členu 1641 francoskega civilnega prava.
Dobava nadomestnih delov, ki so potrebna za naše proizvode, bo zagotovljena še 7 let po proizvodnji
zadnjega izdelka.

Okvara sestavnega dela v nobenem primeru ne upravičuje zamenjave naprave. Zamenjajte sestavni
del, ki je v okvari.
GARANCIJA :
Bojler : 5 let (neprepustnost, elektronski PCB, pomožni električni grelec in tipala).
Toplotna črpalka: 2 leti (razen tipala: 5 let).

KONEC ŽIVLJENSKE DOBE NAPRAVE:
• Pred demontažo izklopite električno napajanje in izpraznite bojler.
• Sežiganje nekaterih komponent lahko povzroča strupene izpušne pline, zato ne sežigajte naprave.
• Ob koncu življenjske dobe naprave, jo je potrebno odložiti na ustrezno sortirno mesto za električne
in elektronske naprave s hladilnimi sredstvi. Za več informacij o ustreznih zbiralnih centrih
kontaktirajte najbližji center za recikliranje in/ali zbiranje odpadkov.
Hladilno sredstvo iz toplotne črpalke ni dovoljeno spuščati v okolje. Spuščanje plinov je
prepovedano!
GWP (potencial globalnega segrevanja) R134a je 1430.
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VEZALNA SHEMA
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1
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1

Tipalo kompresorja

9

Priključki kompresorja

17

Krmilnik

2

Tipalo dovodnega zraka

10

18

Regulacija PCB

3

Tipalo zgornjega uparjalnika

11

Zaščita proti pregrevanju
kompresorja
Presostat

19

Letev z električnimi sponkami

4

Tipalo spodnjega uparjalnika

12

20

Kabel za električno napajanje

5

Uparjalnik

13

Kondenzator za zagon
kompresorja
El. magnet plina

6

Ventilator

14

Pomožni električni grelec

7

Kondenzator za zagon
ventilatorja
Kondenzator za majhen in
hiter ventilator

15

Potopno vodno tipalo

21

16

Varnostni termostat

22

8

Ni v dobavi :
Priključni vodnik FV / Smart
Grid / Solarni
Priključni vodnik za kotel

34

Uvoz in distribucija:
Tersus d.o.o., Ulica Ivana Selana 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani
T: 01-2573-256, 031-235-200, 051-655-500
www.tersus.si

