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Modele:
KEH-08VER
KEH-10VER
KEH-12VER
KEH-14VER

Dziękujemy za wybór systemu klimatyzacji marki KAISAI.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia, prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi
oraz zachować ją do wykorzystania w przyszłości. W
przypadku zagubienia instrukcji obsługi, prosimy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub odwiedzić stronę
www.kaisai.com lub wysłać wiadomość email na adres
handlowy@kaisai.com w celu uzyskania elektronicznej
wersji dokumentacji.

KAISAI EUROPE

Informacja dla użytkownika
Dziękujemy za wybór produktu marki KAISAI. Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją przez montażem
i użytkowaniem produktu, w celu opanowania prawidłowej obsługi urządzenia. Aby zapewnić prawidłowy montaż i
obsługę produktu oraz osiągnąć zamierzony efekt jego funkcjonowania, zalecamy zastosowanie się do poniższych
instrukcji:
1.

System ten powinien być zainstalowany, obsługiwany i serwisowany przez wykwalifikowaną i odpowiednio przeszkoloną osobę. Podczas pracy należy ściśle przestrzegać wszystkich wskazówek na temat bezpieczeństwa,
umieszczonych na etykietach, w instrukcji obsługi i innej dokumentacji. Dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby
o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające należytego
doświadczenia lub wiedzy mogą korzystać z urządzenia pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub
otrzymały wytyczne dotyczące bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja wyłącznie przez osoby pełnoletnie zgodnie
z instrukcją obsługi.

2.

Niniejszy produkt zostały poddany ścisłej kontroli i próbie eksploatacyjnej przed opuszczeniem fabryki. Aby
uniknąć uszkodzeń na skutek nieprawidłowo wykonanego demontażu i inspekcji, co może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia, prosimy o niedemontowanie urządzenia samodzielnie. W razie konieczności
prosimy o kontakt ze autoryzowanym punktem serwisowym.

3.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub straty materialne, spowodowane nieprawidłową
obsługą, z uwzględnieniem nieprawidłowego montażu i uruchomienia, zbędnymi czynnościami serwisowymi,
naruszeniem mającego zastosowanie krajowego prawa i zasad oraz norm branżowych, a także niezastosowaniem się do niniejszej instrukcji itp.

4.

W przypadku usterki urządzenia, uniemożliwiającej jego pracę lub powodującą jego nieprawidłowe działanie,
prosimy o niezwłoczny kontakt z autoryzowa- nym punktem serwisowym oraz podanie następujących informacji:
• treść tabliczki znamionowej produktu (model, wydajność chłodzenia / grzania, nr seryjny, data produkcji).
• status niesprawności (określenie stanu przed i po wystąpieniu błędu).

5.

Wszystkie ilustracje i informacje przedstawione w instrukcji mają charakter wyłącznie orientacyjny. Dążąc do
usprawnienia produktu, nieprzerwanie pracujemy nad modernizacją i innowacjami. Zastrzegamy sobie prawo
do okresowego wprowadzania niezbędnych zmian do produktu, wymaganych sprzedażą lub produkcją oraz
prawo do edycji treści dokumentacji, bez wcześniejszego powiadomienia.

6.

Ostateczne prawo interpretacji treści niniejszej instrukcji należy do KAISAI.
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Instrukcje bezpieczeństwa (należy koniecznie przestrzegać)
OSTRZEŻENIE:
Niezastosowanie się ściśle do podanych ostrzeżeń, może
:
doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.
UWAGA: Niezastosowanie się ściśle do podanych uwag, może doprowadzić do
lekkich lub średnich uszkodzeń urządzenia lub obrażeń ciała.
Symbol ten wskazuje czynności niedozwolone. Nieprawidłowo wykonane
czynności mogą spowodować poważne uszkodzenia lub śmierć.
Symbol ten wskazuje elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
Nieprawidłowo wykonane czynności mogą spowodować obrażenia ciała lub
uszkodzenie mienia.
UWAGA
Po odebraniu produktu, sprawdź jego wygląd zewnętrzny oraz dołączone akcesoria,
sprawdź zgodność modelu z zamówieniem.
Projekt i prace montażowe muszą być wykonane przez uprawniony personel, zgodnie
z mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami oraz niniejszą instrukcją.
Po zakończeniu prac montażowych, podłączenie urządzenia do zasilania możliwe jest
dopiero po stwierdzeniu braku jakichkolwiek problemów.
Należy zapewnić okresowe czyszczenie i konserwację urządzenia, po dłuższym okresie normalnej pracy, dla wydłużenia eksploatacji i zapewnienia niezwodnej pracy.
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, powinien zostać wymieniony przez
producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub inną wykwalifikowaną osobę, aby
uniknąć niebezpieczeństwa.
Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami, dotyczącymi instalacji elektrycznej.
Produkt ten jest rodzajem systemu klimatyzacji komfortu i nie dopuszcza się jego
montażu w miejscu występowania substancji o działaniu korozyjnym, wybuchowym
lub łatwopalnym oraz smogu; w przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego
funkcjonowania, skrócenia okresu eksploatacji, zagrożenia wznieceniem ognia lub
poważnych obrażeń. W powyższych warunkach należy stosować klimatyzatory przeznaczone do celów specjalnych.
Prawidłowa utylizacja
Symbol ten oznacza, że na terenie Unii Europejskiej, produkt
powinien być usuwany osobno, nie zaś z powszechnymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w efekcie niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów, sprzęt należy odpowiedzialnie zutylizować, promując zrównoważone metody ponownego
wykorzystania surowców. Zużyte urządzenie należy przekazać to
odpowiedniego punktu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca zobowiązany
jest przyjąć taki produkt i poddać go przyjaznemu środowisku
recyklingowi.
R410A(R32/125:50/50):2087.5
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OSTRZEŻENIE
Przed przystąpieniem do
montażu, należy sprawdzić
czy napięcie w miejscu
podłączania
urządzenia
pokrywa się z danymi na
tabliczce znamionowej urządzenia oraz moc zasilania,
przewód zasilający lub
gniazdko elektryczne odpowiadają poborowi mocy
urządzenia.

W
momencie
wystąpienia
nieprawidłowości, jak zapach
spalenizny, należy niezwłocznie
odłączyć zasilanie i skontaktować się z punktem serwisowym.

Urządzenia nie wolno obsługiwać mokrymi rękoma.

Jeżeli nieprawidłowość nie
zostanie usunięta, może dojść
do uszkodzenia urządzenia,
porażenia prądem lub wzniecenia ognia.

Takie postępowanie grozi porażeniem prądem.

Aby zapobiec wznieceniu ognia,
system należy podłączyć do
wydzielonego obwodu zasilania.

Jeżeli urządzenie nie będzie
używane przez dłuższy czas,
należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego oraz opróżnić
moduł hydrauliczny i zasobnik
C.W.U.

Nie wolno dopuścić do
uszkodzenia
przewodu
elektrycznego lub stosować
przewód niezgodny ze
specyfikacją.

Nie należy stosować wielofunkcyjnych rozgałęźników elektrycznych lub przedłużaczy.

W przeciwnym razie, nagromadzony kurz może spowodować
przegrzanie, wzniecenie ognia
lub zimą zamarznięcie zasobnika z wodą lub współosiowego
wymiennika ciepła.

Takie postępowanie może
doprowadzić do przegrzania
lub wzniecenia ognia.

2
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Instrukcje bezpieczeństwa (należy koniecznie przestrzegać)

Użytkownik nie może zmieUrządzenie należy podłączyć do
Przed przystąpieniem do czyszniać miejsca podłączenia
wydzielonego obwodu zasilania
czenia należy odłączyć urządzeNiezastosowanie
się ściśle
do podanychprzewodu
ostrzeżeń,
może bez
zasilającego,
o dostatecznej
mocy, wyposażonie odOSTRZEŻENIE:
zasilania. :
doprowadzić do poważnego
uszkodzenia
urządzenia lubuprzedniej
obrażeńzgody.
ciała.
nego
w wyłącznik różnicowoprąInstalacja
elektryczna musi
UWAGA: Niezastosowaniedowy.
się ściśle do podanych uwag, może
doprowadzić
do
być
wykonana
przez
wylekkich lub średnich uszkodzeń urządzenia lub obrażeń ciała.
kwalifikowanego specjaliSymbol ten wskazuje czynności niedozwolone. Nieprawidłowo
wykonane
stę. Należy
zagwarantować
czynności mogą spowodować poważne uszkodzenia lub
śmierć.
niezawodne
uziemienie
urządzenia. uwagę.
Symbol ten wskazuje elementy, na które należy zwrócić szczególną
Nieprawidłowo wykonane czynności mogą spowodować obrażenia ciała lub
uszkodzenie mienia.

UWAGA
W przeciwnym wypadku, może
dojść do porażenia prądem lub
Po odebraniu produktu, sprawdź jego wygląd zewnętrzny oraz dołączone akcesoria,
uszkodzeń.
sprawdź zgodność modelu z zamówieniem.
Nie należy podejmować się
Aby uniknąć uszkodzenia, do
Uziemienie: urządzenie musi być
Projekt
i
prace
montażowe
muszą
być
wykonane
przez
uprawniony
personel,
zgodnie
samodzielnej
naprawy
urząwnętrza jednostki zewnętrznej
niezawodnie uziemione! Przez mającymi
zastosowanie
i przepisami
oraz niniejszą
instrukcją.
dzenia.
nie należy
nigdy wkładać
wód
uziemienia
należy podłą-regulacjami
żadnych
przedmiotów.urządzenia
Nigdy nie do zasilania możliwe jest
czyć
do uziomu budynku.
Po zakończeniu
prac montażowych,
podłączenie
należy wkładać rąk w wylot
dopiero po stwierdzeniu braku powietrza
jakichkolwiek
problemów.
jednostki
zewnętrznej.
Należy zapewnić okresowe czyszczenie i konserwację urządzenia, po dłuższym okresie normalnej pracy, dla wydłużenia eksploatacji i zapewnienia niezwodnej pracy.
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, powinien zostać wymieniony przez
producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub inną wykwalifikowaną osobę, aby
uniknąć niebezpieczeństwa.
Nieprawidłowo wykonana
naprawa
może spowodować
Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami,
dotyczącymi
instaporażenie
prądem
lub
W
razie
konieczności,
należy
lacji elektrycznej.
wzniecenie ognia. Naprawę
zlecić
montaż
uziemienia
Produkt ten jest
rodzajem systemu klimatyzacji komfortu i nie
dopuszcza
jego
należy
zlecić w się
punkcie
wykwalifikowanej
osobie.
montażu w
miejscu występowania
substancji o działaniu korozyjnym,
serwisowym.wybuchowym
Ponadto,
niedozwolone
jest
podłączanie
przewodu
uziemielub łatwopalnym oraz smogu; w przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego
nia do instalacji gazowej,
funkcjonowania, skrócenia okresu eksploatacji, zagrożenia wznieceniem ognia lub
hydraulicznej, rurki skroplin lub
poważnych
W powyższych warunkach należy stosować klimatyzatory przeinnych
miejsc obrażeń.
do tego nieprzeznaczonych.
znaczone do celów specjalnych.
Prawidłowa utylizacja
Symbol ten oznacza, że na terenie Unii Europejskiej, produkt
powinien być usuwany osobno, nie zaś z powszechnymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w efekcie niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów, sprzęt należy odpowiedzialnie zutylizować, promując zrównoważone metody ponownego
wykorzystania surowców. Zużyte urządzenie należy przekazać to
odpowiedniego punktu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca zobowiązany
jest przyjąć taki produkt i poddać go przyjaznemu środowisku
recyklingowi.
R410A(R32/125:50/50):2087.5
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Niedozwolone jest stawanie na
jednostce oraz umieszczanie na
W
momencie przedmiotów.
wystąpienia
niej jakichkolwiek
nieprawidłowości, jak zapach
spalenizny, należy niezwłocznie
odłączyć zasilanie i skontaktować się z punktem serwisowym.

Ryzyko upadku
z wysokości. nie
Jeżeli
nieprawidłowość
zostanie usunięta, może dojść
do uszkodzenia urządzenia,
Należy sprawdzić
porażenia
prądem lubstabilność
wzniecestojaka
montażowego.
nia ognia.
Aby zapobiec wznieceniu ognia,
system należy podłączyć do
wydzielonego obwodu zasilania.

Nigdy OSTRZEŻENIE
nie wolno blokować wlotu
lub wylotu powietrza z urządzeUrządzenia
nie wolno obsługinia.
wać mokrymi rękoma.

Może to spowodować ograniczenie wydajności, zatrzymanie
Takie
grozi wznieporapracypostępowanie
urządzenia a nawet
żeniem
prądem.
cenie ognia.

Aerozole ciśnieniowe, pojemniki z gazem itp. należy
Przed
przystąpieniem
do
przechowywać
w minimalmontażu,
należy
nej odległości
1 msprawdzić
od urzączy
napięcie w miejscu
dzenia.
podłączania
urządzenia
pokrywa się z danymi na
tabliczce znamionowej urządzenia oraz moc zasilania,
przewód zasilający lub
gniazdko elektryczne odpowiadają poborowi mocy
urządzenia.
Ryzyko wzniecenia ognia
lub eksplozji.

Dla zaoszczędzenia energii,
urządzenie należy ustawić w
miejscu o dobrej wentylacji.
Jeżeli urządzenie nie będzie
używane przez dłuższy czas,
należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego oraz opróżnić
moduł hydrauliczny i zasobnik
C.W.U.

Niedozwolone jest załączanie urządzenia z opróżnionym zasobnikiem C.W.U.
Nie wolno dopuścić do
uszkodzenia
przewodu
elektrycznego lub stosować
przewód niezgodny ze
specyfikacją.

W przeciwnym razie, nagromadzony kurz może spowodować
przegrzanie, wzniecenie ognia
lub zimą zamarznięcie zasobnika z wodą lub współosiowego
wymiennika ciepła.

Takie postępowanie może
doprowadzić do przegrzania
lub wzniecenia ognia.

W przypadku uszkodzenia, urządzenie może spaść z wysokości,
powodując obrażenia.
Nie należy stosować wielofunkcyjnych rozgałęźników elektrycznych lub przedłużaczy.
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Instrukcje bezpieczeństwa (należy koniecznie przestrzegać)
UWAGA

Niezastosowanie
ściśle doczy
podanych
ostrzeżeń,
:
PrzedOSTRZEŻENIE:
przystąpieniem
do
montażu, należysię
sprawdzić
specyfikacje
obwodumoże
zasilania
doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.
odpowiadają danym na tabliczce znamionowej urządzenia oraz potwierdzić bezpieUWAGA:
Niezastosowanie się ściśle do podanych uwag, może doprowadzić do
czeństwo
instalacji.
lekkich lub średnich uszkodzeń urządzenia lub obrażeń ciała.
Instalację elektryczną urządzenia należy wyposażyć w wyłącznik wielobiegunowy, z
Symbol
ten wskazuje
czynności
niedozwolone. Nieprawidłowo wykonane
minimalną
przerwą
między stykami
3 mm.
czynności mogą spowodować poważne uszkodzenia lub śmierć.
Przed uruchomieniem systemu, należy sprawdzić czy instalacja elektryczna i hydrauwskazujepodłączona,
elementy, na
które
należy
zwrócić wody,
szczególną
uwagę.
licznaSymbol
została ten
prawidłowo
aby
uniknąć
wycieków
porażenia
prądem
Nieprawidłowo wykonane czynności mogą spowodować obrażenia ciała lub
lub wzniecenia ognia.
uszkodzenie mienia.
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
UWAGA
Hasło WŁ./WYŁ. występujące w instrukcji dotyczy załączania i wyłączania przycisku lub
Po odebraniu produktu, sprawdź jego wygląd zewnętrzny oraz dołączone akcesoria,
przełącznika na płytce PCB przez użytkownika; wyłączenie zasilania dotyczy odcięcia
sprawdź zgodność modelu z zamówieniem.
urządzenia od źródła zasilania.
Projekt i prace montażowe muszą być wykonane przez uprawniony personel, zgodnie
Urządzenia nie należy wystawiać bezpośrednio na działanie czynników korozyjnych,
z mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami oraz niniejszą instrukcją.
montując je np. w zawilgoconym pomieszczeniu.
Po zakończeniu prac montażowych, podłączenie urządzenia do zasilania możliwe jest
Nie wolno uruchamiać urządzenia bez napełnionego zasobnika. Wlot/wylot powietrza
dopiero po stwierdzeniu braku jakichkolwiek problemów.
nie może być niczym zablokowany.
Należy zapewnić okresowe czyszczenie i konserwację urządzenia, po dłuższym okreWoda w urządzeniu i instalacji rurowej powinna być spuszczona na czas przestoju
sie normalnej pracy, dla wydłużenia eksploatacji i zapewnienia niezwodnej pracy.
urządzeniu, aby uniknąć pęknięcia zasobnika, rur i pompki skroplin na skutek zamarzW przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, powinien zostać wymieniony przez
nięcia zalegającej w nich wody.
producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub inną wykwalifikowaną osobę, aby
Przycisków sterownika nie wolno naciskać ostrymi przedmiotami. Nigdy nie wolno
uniknąć niebezpieczeństwa.
stosować innych przewodów, niż specjalnych linii transmisji urządzenia, gwarantująUrządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami, dotyczącymi instacych ochronę elementów sterowniczych.
lacji elektrycznej.
Sterownika nie wolno czyścić benzyną, rozpuszczalnikiem lub ściereczką nasączoną
Produkt ten jest rodzajem systemu klimatyzacji komfortu i nie dopuszcza się jego
substancją chemiczną, aby uniknąć blaknięcia kolorów lub uszkodzenia podzespołów.
montażu w miejscu występowania substancji o działaniu korozyjnym, wybuchowym
Urządzenie należy czyścić szmatką nasączoną w neutralnym detergencie. Ekran
lub łatwopalnym oraz smogu; w przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego
wyświetlacza oraz elementy przyłączeniowe należy delikatnie przetrzeć, unikając
funkcjonowania, skrócenia okresu eksploatacji, zagrożenia wznieceniem ognia lub
odbarwień.
poważnych obrażeń. W powyższych warunkach należy stosować klimatyzatory przePrzewód zasilający należy prowadzić oddzielnie od linii transmisji.
znaczone do celów specjalnych.
Prawidłowa utylizacja
Symbol ten oznacza, że na terenie Unii Europejskiej, produkt
powinien być usuwany osobno, nie zaś z powszechnymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w efekcie niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów, sprzęt należy odpowiedzialnie zutylizować, promując zrównoważone metody ponownego
wykorzystania surowców. Zużyte urządzenie należy przekazać to
odpowiedniego punktu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca zobowiązany
jest przyjąć taki produkt i poddać go przyjaznemu środowisku
recyklingowi.
R410A(R32/125:50/50):2087.5
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Maksymalna i minimalna
temperatura robocza wody
OSTRZEŻENIE
Maksymalna
Minimalna
temperatura
Przed temperatura
przystąpieniem do
nie wolno
obsługiW
momencie
wystąpienia Urządzenia
Pozycja
robocza
montażu,
należywody
sprawdzić
rękoma.wody
nieprawidłowości, jak zapach wać mokrymi
robocza
czy
napięcie
w
spalenizny,Chłodzenie
należy niezwłocznie
7°C
25°C miejscu
podłączania
urządzenia
odłączyć zasilanie i skontaktoGrzanie
25°C
55°C
pokrywa się z danymi na
wać się z punktem serwisowym.
Podgrzanie wody
40°C
80°C
tabliczce znamionowej
urządzenia
oraz
moc
zasilania,
Maksymalne i minimalne ciśnienie robocze wody
przewód
zasilający
lub
Minimalne ciśnienie
Maksymalne
ciśnienie
Pozycja
gniazdko
elektryczne
robocze wody
robocze
wody odpowiadają
poborowi
mocy
Chłodzenie
urządzenia.
Grzanie
0.05MPa
0.25MPa
Podgrzanie wody
Maksymalne
minimalne
ciśnienie
wody
Jeżeli sprężu
nieprawidłowość
nie iTakie
postępowanie
groziurządzenie
pora-zasilającej
Zakres
dyspozycyjnego,
w jakim
testowano
(tylko pompy ciepła).
Minimalne
ciśnienie
Maksymalne
ciśnienie
zostanie
usunięta,
może
dojść
żeniem
prądem.
W
przypadku
uszkodzenia
przewodu
zasilającego,
musi
być
wymieniony
przez
produPozycja
wody
zasilającej
wody
zasilającej
do
uszkodzenia
urządzenia,
centa, autoryzowany punkt serwisowy lub inną wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć
porażenia Chłodzenie
prądem lub wzniecezagrożenia.
nia
ognia.
UrządzenieGrzanie
wymaga trwałego podłączenia0.05MPa
do sieci wodociągowej. 0.25MPa
W
jakichkolwiek
o kontakt
z lokalnym
Podgrzanie
wody
Niedystrybutorem,
wolno dopuścićautodo
Abyprzypadku
zapobiec
wznieceniu
ognia, pytań,
Jeżeliprosimy
urządzenie
nie będzie
ryzowanym
punktem
serwisowym
lub
bezpośrednio
z
producentem.
uszkodzenia
system sprężu
należy podłączyć
do używane
przez
dłuższy czas,
Zakres
dyspozycyjnego,
w jakim
testowano
urządzenie
(tylko pompyprzewodu
ciepła
elektrycznego lub stosować
zasilania. grzałkami).
należy odłączyć wtyczkę przei wydzielonego
urządzenia obwodu
z dodatkowymi
przewód niezgodny
ze
wodu
zasilającego
oraz
opróżnić
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, musi być wymieniony
przez produspecyfikacją.
moduł
hydrauliczny
i
zasobnik
centa, autoryzowany punkt serwisowy lub inną wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć
C.W.U.
zagrożenia.
Urządzenie wymaga trwałego podłączenia do sieci wodociągowej, w przeciwieństwie
do połączenia zestawem węży.
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem, autoryzowanym punktem serwisowym lub bezpośrednio z producentem.

Nie należy stosować wielofunkcyjnych rozgałęźników elektrycznych lub przedłużaczy.

W przeciwnym razie, nagromadzony kurz może spowodować
przegrzanie, wzniecenie ognia
lub zimą zamarznięcie zasobnika z wodą lub współosiowego
wymiennika ciepła.
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Takie postępowanie może
doprowadzić do przegrzania
lub wzniecenia ognia.

Pompa ciepła powietrze-woda ECO HOME

1. Schemat
zasadybezpieczeństwa
funkcjonowania (należy koniecznie przestrzegać)
Instrukcje
Jednostka
Jednostkazewnętrzna
zewnętrzna

Moduł
Moduł hydrauliczny

Poza dostawą
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Poza
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OSTRZEŻENIE:
Niezastosowanie się ściśle
do podanych ostrzeżeń,
może
:
23 24 25 28
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doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia
lub obrażeń ciała.
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30
43
43

47 do
47
UWAGA: Niezastosowanie
się ściśle do podanych
uwag, może doprowadzić
26
66
99
lub średnich uszkodzeń urządzenia lub obrażeń ciała.
Elekkich
E
46
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44
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44
44

DD
Symbol
ten33 wskazuje czynności niedozwolone. Nieprawidłowo wykonane
45
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CC
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39
40
39
czynności22mogą1111spowodować poważne uszkodzenia lub śmierć.
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41
Symbol ten wskazuje elementy,
na które należy zwrócić szczególną
36 uwagę.
49
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34
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Nieprawidłowo wykonane czynności mogą spowodować obrażenia ciała
lub
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48
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uszkodzenie
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50
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UWAGA
32
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35

31
31

Po odebraniu produktu, sprawdź jego wygląd zewnętrzny oraz dołączone akcesoria,
sprawdź 15zgodność
modelu z zamówieniem.
15
Projekt i prace montażowe muszą być wykonane przez uprawniony personel, zgodnie
z mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami oraz niniejszą instrukcją.
Nr
Nr
Nr
Nazwa
Nazwa
Nazwa
Po zakończeniu prac montażowych, podłączenie urządzenia do zasilania możliwe jest
Czujnik temperatury cieczy
1dopiero po
35
Zasobnik C.W.U.
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Czujnik
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Czujnik temperatury
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niezwodnej
pracy.
Presostat wysokiego
przepływu instalacji
3
20
37
Płytowy wymiennik ciepła
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przez
ciśnienia
solarnej
Czujnik temperatury wody na wyjściu
autoryzowany
punkt serwisowy lub inną 38
wykwalifikowaną
osobę,
aby
Pompa glikolu instalacji
solarnej
4producenta,
21
Czujnik ciśnienia
z płytowego wymiennika ciepła
uniknąć niebezpieczeństwa.Czujnik temperatury wody na wejściu
5
22
39
Kolektor słoneczny
Zawór 4-drogowy
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Czujnik
temperatury na
Czujnik
temperatury
Produkt
ten
jest rodzajem
systemu
klimatyzacji komfortu
i nie
dopuszcza
sięwejściu
jego
7
24
41
Grzałka elektryczna
glikolu instalacji solarnej
zewnętrznej
montażu w miejscu występowania substancji o działaniu korozyjnym, wybuchowym
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8lub łatwopalnym oraz smogu;
25
42 dojść do
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bezpieczeństwa
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zagrożenia
wznieceniem
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Filtr
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poważnych
obrażeń.
W powyższych
warunkach
należy stosować klimatyzatory przeCzujnik temperatury
wody na
Elektroniczny
zawór
10
27
44
Ogrzewanie podłogowe
wyjściu grzałki elektrycznej
rozprężny
znaczone
do celów specjalnych.
11

Filtr

28

Pompa wody

45

Rozdzielacz wody
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Zawór cieczy

29

Czujnik przepływu

46

Klimakonwektor
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14
15
16
17

Prawidłowa utylizacja

Symbol ten oznacza, że na terenie Unii Europejskiej, produkt
Zawór obejściowy ciśnienia
30
47 z powszechnymi odpadaZawór gazu
powinien
być
usuwany
osobno,
Przyłącze
na wyjściu
wody nie zaś
różnicowego
mi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć potencjalnego
zagroCzujnik temperatury
Przyłącze na wejściu wody
31
48
Filtr
żenia
dla środowiska
lub zdrowia ludzkiego
w efekcie
zasobnika niekontroloC.W.U. 2
wanego
unieszkodliwiania
odpadów,49sprzęt należy
odpowiedzial32
Przyłącze zaworu cieczy
Oddzielacz cieczy
Filtr wody
nie zutylizować, promując zrównoważone metody ponownego
Czujnik temperatury wykorzystania surowców. Zużyte urządzenie należy przekazać to
33
50
Przyłącze zaworu gazu
Elektryczny zawór 3-drogowy
ssania
odpowiedniego
punktu
zbiórki
lub
skontaktować
się ze sprzedawCzujnik temperatury
Czujnik ciśnienia cą, u
34którego produkt został zakupiony. Sprzedawca zobowiązany
zasobnika C.W.U. 1
jest przyjąć taki produkt i poddać go przyjaznemu środowisku
recyklingowi.
R410A(R32/125:50/50):2087.5
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2. Zasada funkcjonowania urządzenia
OSTRZEŻENIE

Inwerterowa pompa ciepła powietrze-woda z silnikami prądu stałego, składa się z jednostki zewnętrznej, modułu hyPrzed przystąpieniem do
Urządzenia
nieC.W.U.
wolno
obsługiW
momencie
wystąpienia
draulicznego
i wewnętrznego
zasobnika C.W.U.
(Zasobnik
należy
zakupić osobno)

nieprawidłowości, jak zapach
spalenizny, należy niezwłocznie
zasilanie i skontakto(1) odłączyć
Chłodzenie;
się z punktem serwisowym.
(2) wać
Grzanie;
Funkcje urządzenia:

wać mokrymi rękoma.

(3) Podgrzewanie wody;
(4) Chłodzenie + podgrzewanie wody;
(5) Grzanie + podgrzewanie wody;
(6) Tryb awaryjny;
(7) Szybkie podgrzewanie wody;
(8) Tryb wakacji;
(9) Tryb wymuszonej pracy;
(10) Tryb cichej pracy;
(11)Jeżeli
Tryb dezynfekcji;
nieprawidłowość nie Takie postępowanie
(12)zostanie
Praca zależna
od temperatury
zewnętrznej;
usunięta,
może dojść
żeniem prądem.
(13)doWygrzewanie
posadzki;
uszkodzenia urządzenia,
(14)porażenia
Odpowietrzanie
instalacji
hydraulicznej;
prądem
lub wzniece(15)nia
Solarny
podgrzewacz
wody;
ognia.
(16) Rezerwowe źródło ciepła.

montażu, należy sprawdzić
czy napięcie w miejscu
podłączania
urządzenia
pokrywa się z danymi na
tabliczce znamionowej urządzenia oraz moc zasilania,
przewód zasilający lub
gniazdko elektryczne odpowiadają poborowi mocy
urządzenia.

grozi pora-

Nie wolno
dopuścić
do
Aby zapobiec
wznieceniu
ognia,
urządzenie
będzie zewnętrznej
Chłodzenie:
w trybie
chłodzenia,
czynnik Jeżeli
chłodniczy
skrapla sięnie
w jednostce
i odparowuje
w module
uszkodzenia
przewodu
system
należy
podłączyć
do
używane
przez
dłuższy
czas,
hydraulicznym. Dzięki wymianie ciepła z wodą w module hydraulicznym, temperatura wody spada, w tym samym
elektrycznego
lub temperaturę
stosować
wydzielonego
obwodu
zasilania.
należy
odłączyć
wtyczkę
prze- można
czasie
czynnik pochłania
ciepło
i odparowuje.
Korzystając
z Panelu
sterującego,
ustawić żądaną
przewód
niezgodny
wodu
zasilającego
oraz
opróżnić
wylotową. Woda o niskiej temperaturze może schładzać pomieszczenie zarówno przez ogrzewanie podłogowe ze
jak i
specyfikacją.
i zasobnik temperatura
klimakonwektory. Należy pamiętać, aby w moduł
systemiehydrauliczny
ogrzewania podłogowego
wody nie była zbyt niska
C.W.U. Jeżeli układ grzewczy wyposażony jest zarówno w klimakonpowodując kondensację pary wodnej na podłodze.
wektory jak i ogrzewanie podłogowe należy zainstalować dodatkowy zawór 2-drogowy (nie dołączony do zestawu)
odcinający instalację podłogową. Dzięki temu możliwe jest zasilenie klimakonwektorów wodą o temperaturze do 7ºC.
Grzanie: w trybie grzania, czynnik chłodniczy odparowuje w jednostce zewnętrznej i skrapla się w module hydraulicznym. Dzięki wymianie ciepła z wodą w module hydraulicznym, woda pochłania ciepło i jej temperatura wzrasta,
w tym samym czasie czynnik uwalnia ciepło i skrapla się. Korzystając z panelu sterującego, można ustawić żądaną
temperaturę wylotową. Przepływ wody o wysokiej temperaturze w układzie jest połączony z klimakonwektorem i/lub
instalacją ogrzewania podłogowego. W ramach wymiany ciepła z powietrzem w pomieszczeniu, wewnętrzna temperatura
wymaganego
poziomu. W przeciwnym razie, nagromaTakie postępowanie może
Niewzrasta
należydostosować
wielofunk-

do przegrzania
dzony
kurz
może
spowodować
cyjnych rozgałęźników
elektryczPodgrzewanie
wody: w trybie
podgrzewania
wody,
czynnik
chłodniczy
odparowujedoprowadzić
w jednostce zewnętrznej
i ulega
lub wzniecenia
ognia. ciepło
wzniecenie
ognia hydraulicznym,
nych lubw przedłużaczy.
skropleniu
module hydraulicznym. Dziękiprzegrzanie,
wymianie ciepła
z wodą w module
woda pochłania
lub czynnik
zimą zamarznięcie
i jej temperatura wzrasta, w tym samym czasie
uwalnia ciepłozasobnii skrapla się. Korzystając z panelu sterującego,
ka
z
wodą
lub współosiowego
można ustawić żądaną temperaturę wody w zbiorniku C.W.U.
Przepływ wody o wysokiej temperaturze w układzie
wymiennika
jest połączony instalacją rurową z wężownicą
zasobnika.ciepła.
Następuje wymiana ciepła z wodą w zasobniku, a w efekcie
temperatura wody wzrasta do wymaganego poziomu.
Chłodzenie + podgrzewanie wody: jeżeli tryb chłodzenia realizowany jest razem z podgrzewaniem wody, użytkownik może ustawić priorytet zadziałania dla obu tych trybów, w zależności od potrzeb. Domyślnie pompa ciepła pracuje
w priorytecie chłodzenia. W takim przypadku, podgrzanie wody może być zrealizowane wyłącznie za pomocą grzałek
elektrycznych w zasobniku C.W.U. Odwrotnie, gdy ustawiony zostanie priorytet podgrzewania wody, przełączy pracę
na tryb chłodzenia dopiero po podgrzaniu wody.
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Grzanie +
podgrzewanie bezpieczeństwa
wody: jeżeli tryb grzania realizowany
razem z podgrzewaniem
wody, użytkownik może
Instrukcje
(należyjestkoniecznie
przestrzegać)
ustawić priorytet zadziałania dla obu tych trybów, w zależności od potrzeb. Domyślnie pompa ciepła pracuje w priorytecie grzania.
W takim przypadku,
podgrzanie wody może
zrealizowane
wyłącznie ostrzeżeń,
za pomocą grzałek
elektryczOSTRZEŻENIE:
Niezastosowanie
siębyć
ściśle
do podanych
może
:
nych w zasobniku. Odwrotnie, gdy ustawiony zostanie priorytet podgrzewania wody, przełączy pracę na tryb grzania
doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.
dopiero po podgrzaniu wody.

UWAGA: Niezastosowanie się ściśle do podanych uwag, może doprowadzić do

Tryb awaryjny: tryb ten dostępny jest wyłącznie dla grzania i podgrzewania wody. Kiedy jednostka zewnętrzna zalekkich lub średnich uszkodzeń urządzenia lub obrażeń ciała.
trzyma się z powodu usterki, zostanie załączony tryb awaryjny. Po załączeniu trybu awaryjnego, grzanie może być
zrealizowane
wyłącznie
pomocą grzałek
elektrycznych
modułu hydraulicznego.
Po osiągnięciu
ustawionej tempeSymbol
tenzawskazuje
czynności
niedozwolone.
Nieprawidłowo
wykonane
ratury wylotowej,
grzałki
elektryczne
wyłączą
się.
W
trybie
podgrzewania
wody,
grzałki
elektryczne
czynności mogą spowodować poważne uszkodzenia lub śmierć. modułu hydraulicznego przestaną pracować po załączeniu grzałek zasobnika wody. Po osiągnięciu ustawionej temperatury zasobniSymbol
ten wskazuje
elementy,
na które należy zwrócić szczególną uwagę.
ka C.W.U.,
grzałki elektryczne
wyłączą
się.

Nieprawidłowo wykonane czynności mogą spowodować obrażenia ciała lub

Szybkie podgrzewanie wody: w trybie szybkiego podgrzewania wody, urządzenie pracuje zgodnie z nastawą dla
uszkodzenie mienia.
podgrzewania wody przez pompę ciepła oraz jednocześnie załączone są grzałki elektryczne zasobnika C.W.U.
Tryb wakacji: dostępny wyłącznie dla trybu grzania. Tryb
ten ustawia się w celu utrzymania temperatury w pomieszUWAGA
czeniu lub temperatury wylotowej wody, na określonym poziomie, chroniąc instalację hydrauliczną lub szczególne elementy
zamarznięciem.
Jeżeli
jednostka
zewnętrzna
zatrzyma
się na
skutek awarii,
temperatura
Powyposażenia
odebraniuprzed
produktu,
sprawdź
jego
wygląd
zewnętrzny
oraz
dołączone
akcesoria,
będzie
utrzymywana
przez
grzałki
elektryczne.
sprawdź zgodność modelu z zamówieniem.
Tryb
wymuszonej
pracy:
tryb ten używany
jest być
wyłącznie
do odzysku
czynnika
i rozwiązywania
problemów
z urząProjekt
i prace
montażowe
muszą
wykonane
przez
uprawniony
personel,
zgodnie
dzeniem.

z mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami oraz niniejszą instrukcją.

Tryb cichej pracy: dostępny w trybie chłodzenia, grzania i podgrzewania wody. W trybie tym, ograniczona jest moc
Po zakończeniu prac montażowych, podłączenie urządzenia do zasilania możliwe jest
grzewcza jednostki zewnętrznej w celu ograniczenia generowanego poziomu dźwięku.

dopiero po stwierdzeniu braku jakichkolwiek problemów.

Tryb dezynfekcji: tryb ten umożliwia zdezynfekowanie układu podgrzewania wody. Proces uruchomi się po załączeNależy zapewnić okresowe czyszczenie i konserwację urządzenia, po dłuższym okreniu funkcji dezynfekcji i ustawieniu czasu niezbędnego do jej zrealizowania. Po osiągnięciu ustawionej temperatury,
sie normalnej
pracy,
dla wydłużenia eksploatacji i zapewnienia niezwodnej pracy.
działanie
trybu zostanie
zakończone.

W zależna
przypadku
uszkodzenia
przewodu
wymieniony
przez
Praca
od temperatury
zewnętrznej:
trybzasilającego,
ten dostępny jestpowinien
wyłącznie zostać
dla ogrzewania
i schładzania
pomieszczeń.
W trybie autoryzowany
tym, wartość nastawy
(temperatura
powietrza
w pomieszczeniu
lub temperaturaosobę,
wylotowa aby
wody)
producenta,
punkt
serwisowy
lub
inną wykwalifikowaną
jest wykrywana i regulowana automatycznie wraz ze zmianą temperatury powietrza zewnętrznego.
uniknąć niebezpieczeństwa.

Wygrzewanie
posadzki:
funkcja
ta służy do wygrzewania
w celu jej
wysuszenia przed
oddaniem doinstaużytku.
Urządzenie
należy
zainstalować
zgodnie zposadzki
krajowymi
przepisami,
dotyczącymi
Odpowietrzanie
instalacji hydraulicznej: funkcja ta służy do uzupełnienia poziomu wody i usunięcia powietrza z
lacji elektrycznej.
instalacji hydraulicznej, w celu wyrównania ciśnienia wody. W tym trybie zostaje włączona ciągła praca pompy obieProdukt ten jest rodzajem systemu klimatyzacji komfortu i nie dopuszcza się jego
gowej wody systemu grzewczego.

montażu w miejscu występowania substancji o działaniu korozyjnym, wybuchowym

Solarny podgrzewacz wody: solarny podgrzewacz wody załączy się i zacznie podgrzewać układ glikolowy, w molub łatwopalnym oraz smogu; w przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego
mencie spełnienia warunków jego uruchomienia. Podgrzany glikol zostanie przekazany do wężownicy zasobnika,
funkcjonowania,
skrócenia
okresu
eksploatacji,
zagrożenia
ognia
lub
gdzie
zrealizowana zostanie
wymiana ciepła
ze znajdującą
się w nim
wodą. Solarnywznieceniem
podgrzewacz wody
ma zawsze
priorytet
uruchomienia
ze względu
oszczędność energii.
poważnych
obrażeń.
W na
powyższych
warunkach należy stosować klimatyzatory przeRezerwowe
źródło
temperatura zewnętrzna jest niższa od punktu nastawy dla załączenia rezerwoweznaczone
dociepła:
celówjeżeli
specjalnych.
go źródła ciepła, urządzenie znajduje się w stanie błędu oraz sprężarka zatrzymała się na trzy minuty, to rezerwowe
źródło ciepła uruchomi się w celu zapewnienia ciepła do pomieszczeń lub podgrzania wody.

Prawidłowa utylizacja

Symbol ten oznacza, że na terenie Unii Europejskiej, produkt
powinien być usuwany osobno, nie zaś z powszechnymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w efekcie niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów, sprzęt należy odpowiedzialnie zutylizować, promując zrównoważone metody ponownego
wykorzystania surowców. Zużyte urządzenie należy przekazać to
odpowiedniego punktu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca zobowiązany
jest przyjąć taki produkt i poddać go przyjaznemu środowisku
recyklingowi.
R410A(R32/125:50/50):2087.5
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3. Typoszereg urządzeń

OSTRZEŻENIE

Wydajność
Przed przystąpieniem do
wolno obsługiW
momencie
wystąpienia Urządzenia nie
Nazwa modelu
Zasilanie
1
wać mokrymi
rękoma. chłodnicza 2,kWmontażu, należy sprawdzić
nieprawidłowości, jak zapach grzewcza
,kW
czy napięcie w miejscu
spalenizny,
należy niezwłocznie
KEH-08VER
8
7.8
podłączania
urządzenia
odłączyć zasilanie i skontakto220-240VAC
50Hz
KEH-10VER
10
8.2
pokrywa się z danymi na
wać się z punktem serwisowym.
tabliczce znamionowej urząKEH-12VER
12
13.5
380-415VAC
3Ph 50Hz
dzenia oraz
moc zasilania,
KEH-14VER
14
14.5
przewód zasilający lub
gniazdko elektryczne odpoUwagi
wiadają poborowi mocy
(a) 1Wydajności i pobór mocy dla następujących warunków:
urządzenia.
temperatura wody wewnątrz 30°C/35°C, temperatura powietrza zewnętrznego
7°C DB/6°C WB;

(b) 2Wydajności i pobór mocy dla następujących warunków:
temperatura wody wewnątrz 23°C/18°C, temperatura powietrza zewnętrznego 35°C DB/24°C WB.

Jeżeli nieprawidłowość nie
zostanietemperatur
usunięta,pracy
może dojść
Zakres
do uszkodzenia urządzenia,
Tryb lub wznieceporażenia prądem
nia ognia.

Takie postępowanie grozi porażeniem prądem.
Temperatura
powietrza zewnętrznego (°C)

Temperatura
wody (°C)

-20~35

25~55

Chłodzenie
Aby zapobiec
wznieceniu ognia,
systemPodgrzewanie
należy podłączyć
do
wody
wydzielonego obwodu zasilania.

10~48 nie będzie
Jeżeli urządzenie
używane przez
dłuższy czas,
-20~45
należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego oraz opróżnić
moduł hydrauliczny i zasobnik
C.W.U.

Nie wolno7~25
dopuścić do
uszkodzenia40~80 przewodu
elektrycznego lub stosować
przewód niezgodny ze
specyfikacją.

Nie należy stosować wielofunkcyjnych rozgałęźników elektrycznych lub przedłużaczy.

W przeciwnym razie, nagromadzony kurz może spowodować
przegrzanie, wzniecenie ognia
lub zimą zamarznięcie zasobnika z wodą lub współosiowego
wymiennika ciepła.

Takie postępowanie może
doprowadzić do przegrzania
lub wzniecenia ognia.

Grzanie
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Instrukcje
bezpieczeństwa (należy koniecznie przestrzegać)
4. Przykład
montażu
PRZYPADEK 1: Instalacja z ogrzewaniem podłogowym i klimakonwektorami

OSTRZEŻENIE:
Niezastosowanie się ściśle do podanych ostrzeżeń, może
:
doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia lub
obrażeń ciała.
Ogrzewanie podłogowe

UWAGA: Niezastosowanie się ściśle do podanych uwag, może doprowadzić do
Wewnątrz
lekkich lub średnich
uszkodzeń urządzenia lub obrażeń ciała.

Na zewnątrz

Symbol ten wskazuje czynności niedozwolone. Nieprawidłowo wykonane
czynności mogą spowodować poważne uszkodzenia lub śmierć.
Symbol ten wskazuje elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
Nieprawidłowo wykonane czynności mogą spowodować obrażenia ciała lub
uszkodzenie mienia.
UWAGA
Po odebraniu produktu, sprawdź jego wygląd zewnętrzny oraz dołączone
akcesoria,
Zawór 2-drogowy (nie stanowi wyposażenia)
Zdalny termostat pokojowy (nie stanowi wyposażenia)
sprawdź zgodność modelu z zamówieniem.
Przewód sterujący
Zawór obejściowy (nie stanowi wyposażenia)
Projekt i prace montażowe muszą być wykonane przez uprawniony personel, zgodnie
Instalacja wysokotemperaturowa
Instalacja niskotemperaturowa
z mającymi zastosowanie regulacjami
i przepisami oraz niniejszą instrukcją.
Po zakończeniu prac montażowych, podłączenie urządzenia do zasilania możliwe jest
Uwagi
dopiero
stwierdzeniu
braku2-drogowego
jakichkolwiek
problemów.
ważnym
zadaniem zaworu
jest ochrona
instalacji podłogowej przed kondensacją
(a) Bardzopo
w
trybie
chłodzenia;
Należy zapewnić okresowe czyszczenie i konserwację urządzenia, po dłuższym okrei parametry
termostatu
dobrać naeksploatacji
podstawie informacji
zawartych w niniejszej
instrukcji;
(b) Typ
sie
normalnej
pracy,
dla należy
wydłużenia
i zapewnienia
niezwodnej
pracy.
Zawór
obejściowy
należy
zainstalować
na
rozdzielaczu
w
celu
zapewnienia
dostatecznego
przepływu
wody.
(c)
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, powinien zostać wymieniony przez
(d) Jeżeli klimakonwektory i ogrzewanie podłogowe używane są jednocześnie, zapotrzebowanie na ogrzewanie
producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub inną wykwalifikowaną osobę, aby
podłogowe realizowane jest w pierwszej kolejności. Jeżeli priorytetem ma być praca klimakonwektorów, należy
uniknąć niebezpieczeństwa.
ustawić opcję „Floor config” na „Without”.
Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami, dotyczącymi instalacji elektrycznej.
Produkt ten jest rodzajem systemu klimatyzacji komfortu i nie dopuszcza się jego
montażu w miejscu występowania substancji o działaniu korozyjnym, wybuchowym
lub łatwopalnym oraz smogu; w przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego
funkcjonowania, skrócenia okresu eksploatacji, zagrożenia wznieceniem ognia lub
poważnych obrażeń. W powyższych warunkach należy stosować klimatyzatory przeznaczone do celów specjalnych.
Prawidłowa utylizacja
Symbol ten oznacza, że na terenie Unii Europejskiej, produkt
powinien być usuwany osobno, nie zaś z powszechnymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w efekcie niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów, sprzęt należy odpowiedzialnie zutylizować, promując zrównoważone metody ponownego
wykorzystania surowców. Zużyte urządzenie należy przekazać to
odpowiedniego punktu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca zobowiązany
jest przyjąć taki produkt i poddać go przyjaznemu środowisku
recyklingowi.
R410A(R32/125:50/50):2087.5
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PRZYPADEK 2: Instalacja z ogrzewaniem podłogowym, klimakonwektorami i zasobnikiem C.W.U.

OSTRZEŻENIE

W
momencie
wystąpienia
nieprawidłowości, jak zapach
spalenizny, należy niezwłocznie
odłączyć zasilanie i skontaktować się z punktem serwisowym.

Na zewnątrz

Urządzenia nie wolno obsługiwać mokrymi rękoma.

Wewnątrz

Przed Ogrzewanie
przystąpieniem do
podłogowe
montażu, należy sprawdzić
czy napięcie w miejscu
podłączania
urządzenia
pokrywa się z danymi na
tabliczce znamionowej urządzenia oraz moc zasilania,
przewód zasilający lub
gniazdko elektryczne odpowiadają poborowi mocy
Ciepła woda
urządzenia.

Zasobnik C.W.U.

Jeżeli nieprawidłowość nie Takie postępowanie grozi porazostanie usunięta, może dojść żeniem prądem.
Sieć wodociągowa
do uszkodzenia urządzenia,
Grzałka wspomagająca
porażenia prądem lub wznieceZawór 2-drogowy (nie stanowi wyposażenia)
Zdalny termostat pokojowy (nie stanowi wyposażenia)
nia ognia.
Zawór obejściowy (nie stanowi wyposażenia)

Aby zapobiec wznieceniu ognia,
system należy podłączyć do
wydzielonego obwodu zasilania.

Jeżeli urządzenie nie będzie
używane
przez dłuższy czas,
Instalacja wysokotemperaturowa
należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego oraz opróżnić
moduł hydrauliczny i zasobnik
C.W.U.

Zawór 3-drogowy (nie stanowi wyposażenia)

Nie Przewód
wolnosterujący
dopuścić do
uszkodzenia
przewodu
Instalacja niskotemperaturowa
elektrycznego lub stosować
przewód niezgodny ze
specyfikacją.

Uwagi
Uwagi
ważnym zadaniem zaworu 2-drogowego jest ochrona instalacji podłogowej przed kondensacją
(a) Bardzo
(a) Bardzo
ważnym zadaniem zaworu 2-drogowego jest ochrona instalacji podłogowej przed kondensacją
w trybie
w trybie chłodzenia;
chłodzenia;

(b) W tym przypadku, należy zainstalować zawór 3-drogowy o parametrach zgodnych z niniejszą instrukcją;
(b) W tym przypadku, należy zainstalować zawór 3-drogowy o parametrach zgodnych z niniejszą instrukcją;
(c) Jeżeli klimakonwektory i ogrzewanie podłogowe używane są jednocześnie, zapotrzebowanie na ogrzewanie
(c) Jeżeli klimakonwektory i ogrzewanie podłogowe używane są jednocześnie, zapotrzebowanie na ogrzewanie podpodłogowe realizowane jest w pierwszej kolejności. Jeżeli priorytetem ma być praca klimakonwektorów, należy
łogowe realizowane jest w pierwszej kolejności. Jeżeli priorytetem ma być praca klimakonwektorów, należy ustaustawić opcję „Floor config” na „Without”.
wić opcję „Floor config” na „Without”.
(d) Zasobnik C.W.U. należy wyposażyć w wewnętrzną grzałkę elektryczną w celu zapewnienia dostatecznej ilości
(d) Zasobnik C.W.U. należy wyposażyć w wewnętrzną grzałkę elektryczną w celu zapewnienia dostatecznej ilości
energii
cieplnej
w bardzo
zimne dni.
Takie postępowanie może
Nie
należy
stosować
wielofunkenergii
cieplnej
w bardzo
zimne dni. W przeciwnym razie, nagroma-

cyjnych rozgałęźników elektrycznych lub przedłużaczy.

dzony kurz może spowodować
przegrzanie, wzniecenie ognia
lub zimą zamarznięcie zasobnika z wodą lub współosiowego
wymiennika ciepła.
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doprowadzić do przegrzania
lub wzniecenia ognia.
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Instrukcje
bezpieczeństwa
(należy
konieczniezasobnikiem
przestrzegać)
PRZYPADEK
3: Instalacja
z ogrzewaniem podłogowym,
klimakonwektorami,
C.W.U. i układem
solarnym
OSTRZEŻENIE:
Niezastosowanie się ściśle do podanych ostrzeżeń, może
:
Ogrzewanie
doprowadzić do poważnego uszkodzenia
podłogoweurządzenia lub obrażeń ciała.
UWAGA: Niezastosowanie się ściśle do podanych uwag, może doprowadzić do
lekkich lub średnich uszkodzeń urządzenia lub obrażeń ciała.
Symbol ten wskazuje czynności niedozwolone. Nieprawidłowo wykonane
czynności mogą spowodować poważne uszkodzenia lub śmierć.
Symbol ten wskazuje elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
Wewnątrz
Zestaw kolektorów
Nieprawidłowo wykonane czynności mogą spowodować obrażenia
ciała lub
słonecznych
Pompa
Ciepła woda
uszkodzenie mienia.
solarna
Czujnik przepływu

Na zewnątrz

Zasobnik C.W.U.

UWAGA

Pompa
solarna
Czujnik
przepływu

Sieć wodociągowa oraz dołączone akcesoria,
Po odebraniu produktu, sprawdź
jego wygląd zewnętrzny
Grzałka wspomagająca
sprawdź zgodność modelu z zamówieniem.
Zdalny termostat pokojowy
Zawór 2-drogowy
Zawór 3-drogowy
Zawór obejściowy
Projekt i prace
montażowe
muszą
byćwyposażenia)
wykonane przez
personel,
zgodnie
(nie stanowi
wyposażenia)
(nie stanowi
(nie stanowiuprawniony
wyposażenia)
(nie stanowi wyposażenia)
z mającymi zastosowanie
i przepisami
oraz niniejszą Instalacja
instrukcją.
Przewód sterujący regulacjami
Instalacja
wysokotemperaturowa
niskotemperaturowa
Po zakończeniu prac montażowych, podłączenie urządzenia do zasilania możliwe jest
Uwagi
Uwagi
ważnym
zadaniem zaworu
2-drogowego
jest ochrona
instalacji podłogowej przed kondensacją
(a) Bardzopo
stwierdzeniu
braku
jakichkolwiek
problemów.
(a) dopiero
Bardzo ważnym
zadaniem zaworu
2-drogowego
jest ochrona
instalacji podłogowej i klimakonwektorów przed
w trybie
chłodzenia;
Należy
zapewnić
okresowe czyszczenie i konserwację urządzenia, po dłuższym okrekondensacją
w trybie chłodzenia;
(b) W tym przypadku, należy zainstalować zawór 3-drogowy o parametrach zgodnych z niniejszą instrukcją;
normalnej
dla wydłużenia
eksploatacji
i zapewnienia
pracy.
(b) sie
W tym
przypadku,pracy,
należy zainstalować
zawór 3-drogowy
o parametrach
zgodnych niezwodnej
z niniejszą instrukcją;
(c) Zasobnik C.W.U. należy wyposażyć w wewnętrzną grzałkę elektryczną w celu zapewnienia dostatecznej ilości
przypadku
uszkodzenia
przewodu
zasilającego,
powinien
wymieniony
przez
(c) W
Zasobnik
wyposażyć
w wewnętrzną
grzałkę elektryczną
w celuzostać
zapewnienia
dostatecznej
ilości
energiiC.W.U.
cieplnejnależy
w bardzo
zimne dni;
energii cieplnej wautoryzowany
bardzo zimne dni; punkt serwisowy lub inną wykwalifikowaną osobę, aby
producenta,
(d) Jeżeli klimakonwektory i ogrzewanie podłogowe używane są jednocześnie, zapotrzebowanie na ogrzewanie
niebezpieczeństwa.
(d) uniknąć
Jeżeli
klimakonwektory
i ogrzewanie
podłogowe
używane
są jednocześnie,
na ogrzewanie
podpodłogowe
realizowane
jest w pierwszej
kolejności.
Jeżeli
priorytetem mazapotrzebowanie
być praca klimakonwektorów,
należy
łogowe
realizowane
jest
w
pierwszej
kolejności.
Jeżeli
priorytetem
ma
być
praca
klimakonwektorów,
należy
ustaUrządzenie
należy
zainstalować
zgodnie z krajowymi przepisami, dotyczącymi instaustawić opcję
„Floor config”
na „Without”.
wić opcję „Floor config” na „Without”.
(e) Dla
systemu ogrzewania solarnego dostępny jest wyłącznie port sterujący, natomiast niezbędne akcesoria
lacji
elektrycznej.
(e) Dla należy
systemu
ogrzewania
solarnego
dostępny jest wyłącznie port sterujący, natomiast niezbędne akcesoria należy
we własnym
zakresie.
Produkt nabyć
ten
jest
rodzajem
systemu klimatyzacji komfortu i nie dopuszcza się jego
nabyć we własnym zakresie.
montażu w miejscu występowania substancji o działaniu korozyjnym, wybuchowym
lub łatwopalnym oraz smogu; w przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego
funkcjonowania, skrócenia okresu eksploatacji, zagrożenia wznieceniem ognia lub
poważnych obrażeń. W powyższych warunkach należy stosować klimatyzatory przeznaczone do celów specjalnych.

Prawidłowa utylizacja
Symbol ten oznacza, że na terenie Unii Europejskiej, produkt
powinien być usuwany osobno, nie zaś z powszechnymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w efekcie niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów, sprzęt należy odpowiedzialnie zutylizować, promując zrównoważone metody ponownego
wykorzystania surowców. Zużyte urządzenie należy przekazać to
odpowiedniego punktu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca zobowiązany
jest przyjąć taki produkt i poddać go przyjaznemu środowisku
recyklingowi.
R410A(R32/125:50/50):2087.5
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5. Główne podzespoły
5.1 Moduł hydrauliczny

OSTRZEŻENIE

W
momencie
wystąpienia
(1) KEH-08VER/I, KEH-10VER/I,
nieprawidłowości,
jak zapach
KEH-12VER/I, KEH-14VER/I
spalenizny,
należy niezwłocznie
odłączyć zasilanie i skontaktować się z punktem serwisowym.

Urządzenia nie wolno obsługiwać mokrymi rękoma.

Jeżeli nieprawidłowość nie
zostanie usunięta, może dojść
do uszkodzenia urządzenia,
porażenia prądem lub wzniecenia ognia.

Takie postępowanie grozi porażeniem prądem.

Aby zapobiec wznieceniu ognia,
system należy podłączyć do
wydzielonego obwodu zasilania.

Jeżeli urządzenie nie będzie
używane przez dłuższy czas,
Wygląd
zewnętrzny
należy
odłączyć
wtyczkę przewodu zasilającego oraz opróżnić
moduł hydrauliczny i zasobnik
C.W.U.

Zawór bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do
montażu, należy sprawdzić
czy napięcie w miejscu
podłączania
urządzenia
pokrywa się z danymi na
tabliczce znamionowej urządzenia oraz moc zasilania,
przewód zasilający lub
gniazdko elektryczne odpowiadają poborowi mocy
urządzenia.

Nie wolno dopuścić do
uszkodzenia
przewodu
elektrycznego lub stosować
przewód niezgodny ze
specyfikacją.

Zawór odpowietrzający
Grzałka elektryczna

Naczynie wzbiorcze

Nie należy stosować
wielofunkPompa wody
cyjnych rozgałęźników elektrycznych lub przedłużaczy.

W przeciwnym razie, nagromadzony kurz może spowodować
przegrzanie, wzniecenie ognia
lub zimą zamarznięcie zasobnika z wodą lub współosiowego
wymiennika ciepła.

Czujnik przepływu

Płytowy wymiennik ciepła

Takie postępowanie może
doprowadzić do przegrzania
Moduł sterujący
lub wzniecenia ognia.

Panel sterowania

Manometr ciśnieniowy wody

Wnętrze modułu
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Instrukcje
bezpieczeństwa
5.2 Jednostka
zewnętrzna

Pompa ciepła powietrze-woda ECO HOME

(należy koniecznie przestrzegać)

(1) KEH-08VER/O, KEH-10VER/O

OSTRZEŻENIE:
Niezastosowanie się ściśle do podanych ostrzeżeń, może
:
doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.

UWAGA: Niezastosowanie się ściśle do podanych uwag, może doprowadzić do
lekkich lub średnich uszkodzeń urządzenia lub obrażeń ciała.
Symbol ten wskazuje czynności niedozwolone. Nieprawidłowo wykonane
czynności mogą spowodować poważne uszkodzenia lub śmierć.
Symbol ten wskazuje elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
Nieprawidłowo wykonane czynności mogą spowodować obrażenia ciała lub
uszkodzenie mienia.
UWAGA
Po odebraniu produktu, sprawdź jego wygląd zewnętrzny oraz dołączone akcesoria,
sprawdź zgodność modelu z zamówieniem.
Projekt i prace montażowe muszą być wykonane przez uprawniony personel, zgodnie
z mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami oraz niniejszą instrukcją.
Po zakończeniu prac montażowych,
podłączenie
Wygląd
zewnętrzny urządzenia do zasilania możliwe jest
dopiero po stwierdzeniu braku jakichkolwiek problemów.
Należy zapewnić okresowe czyszczenie i konserwację urządzenia, po dłuższym okresie normalnej pracy, dla wydłużenia eksploatacji i zapewnienia niezwodnej pracy.
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, powinien zostać wymieniony przez
producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub inną wykwalifikowaną osobę,
aby
Moduł sterujący
uniknąć niebezpieczeństwa.
Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami, dotyczącymi instalacji elektrycznej.
Produkt ten jest rodzajem systemu klimatyzacji komfortu i nie dopuszcza się jego
montażu w miejscu występowania substancji o działaniu korozyjnym, wybuchowym
Silnik wentylatora
lub prądem
łatwopalnym oraz smogu; w przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego
zasilany
stałym
funkcjonowania,
skrócenia okresu eksploatacji, zagrożenia wznieceniem ognia lub
poważnych obrażeń. W powyższych warunkach należy stosować klimatyzatory przeSprężarka
znaczone do celów specjalnych.
Prawidłowa utylizacja
Symbol ten oznacza, że na terenie Unii Europejskiej, produkt
Wnętrze
jednostki
zewnętrznej
powinien być
usuwany
osobno,
nie zaś z powszechnymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w efekcie niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów, sprzęt należy odpowiedzialnie zutylizować, promując zrównoważone metody ponownego
wykorzystania surowców. Zużyte urządzenie należy przekazać to
odpowiedniego punktu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca zobowiązany
jest przyjąć taki produkt i poddać go przyjaznemu środowisku
recyklingowi.
R410A(R32/125:50/50):2087.5
16
1
20

Pompa ciepła powietrze-woda ECO HOME

(2) KEH-12VER/O, KEH-14VER/O

Pompa ciepła powietrze-woda ECO HOME

OSTRZEŻENIE

W
momencie
wystąpienia
nieprawidłowości, jak zapach
spalenizny, należy niezwłocznie
odłączyć zasilanie i skontaktować się z punktem serwisowym.

Urządzenia nie wolno obsługiwać mokrymi rękoma.

Jeżeli nieprawidłowość nie
zostanie usunięta, może dojść
do uszkodzenia urządzenia,
porażenia prądem lub wzniecenia ognia.

Takie postępowanie grozi porażeniem prądem.

Aby zapobiec wznieceniu ognia,
system należy podłączyć do
wydzielonego obwodu zasilania.

Jeżeli urządzenie nie będzie
używane przez dłuższy czas,
należy odłączyć wtyczkę przewoduWygląd
zasilającego
oraz opróżnić
zewnętrzny
moduł hydrauliczny i zasobnik
C.W.U.

Przed przystąpieniem do
montażu, należy sprawdzić
czy napięcie w miejscu
podłączania
urządzenia
pokrywa się z danymi na
tabliczce znamionowej urządzenia oraz moc zasilania,
przewód zasilający lub
gniazdko elektryczne odpowiadają poborowi mocy
urządzenia.

Nie wolno dopuścić do
uszkodzenia
przewodu
elektrycznego lub stosować
przewód niezgodny ze
specyfikacją.

Moduł sterujący
Silnik wentylatora
Nie należy
stosować wielofunkzasilany
prądem
cyjnych rozgałęźników
elektryczstałym

nych lub przedłużaczy.

W przeciwnym razie, nagromadzony kurz może spowodować
przegrzanie, wzniecenie ognia
lub zimą zamarznięcie zasobnika z wodą lub współosiowego
wymiennika ciepła.

Sprężarka

Wnętrze jednostki zewnętrznej
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Takie postępowanie może
doprowadzić do przegrzania
lub wzniecenia ognia.
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6. Wytyczne
montażu
jednostki zewnętrznej
Instrukcje
bezpieczeństwa
(należy koniecznie przestrzegać)
6.1
Instrukcja
montażu
Pompa
ciepła
powietrze-woda
ECO HOME
OSTRZEŻENIE:
Niezastosowanie
się ściśle do podanych ostrzeżeń, może
:
(1)

Montaż
urządzenia do
należy
wykonać zgodnie
z krajowymi iurządzenia
lokalnymi zasadami
bezpieczeństwa.
doprowadzić
poważnego
uszkodzenia
lub obrażeń
ciała.

(2)

Jakość montażu wpłynie bezpośrednio na użytkowanie systemu klimatyzacji. Samodzielny montaż przez użytUWAGA: Niezastosowanie się ściśle do podanych uwag, może doprowadzić do
kownika
jest niedozwolony.
Po zakupieniu
urządzenia należy skontaktować się z dystrybutorem. Wykwalifi6. Wytyczne
jednostki
zewnętrznej
lekkichmontażu
lub średnich
uszkodzeń
urządzenia lub obrażeń ciała.
kowani montażyści zagwarantują przeprowadzenie montażu i próbnego uruchomienia zgodnie z instrukcją
montażową.
Symbolmontażu
ten wskazuje czynności niedozwolone. Nieprawidłowo wykonane
6.1 Instrukcja

czynności
spowodować
poważne
lubbezpieczeństwa.
śmierć.
(3)
Urządzenia
nie mogą
należy
podłączać
zasilania
przed zakończeniem
wszystkich
prac
montażowych.
urządzenia
należy
wykonaćdozgodnie
z krajowymi
iuszkodzenia
lokalnymi zasadami
(1) Montaż

przez
Jakość
montażu
bezpośrednio
na użytkowanie
montaż
6.2(2)
Montaż
jednostki
zewnętrznej
Symbol
tenwpłynie
wskazuje
elementy,
na któresystemu
należyklimatyzacji.
zwrócić Samodzielny
szczególną
uwagę.

użytkownika
jestmontażu
niedozwolony.
Po zakupieniu
urządzenia
skontaktowaćobrażenia
się z dystrybutorem.
Nieprawidłowo
wykonane
czynności
mogąnależy
spowodować
ciała lub
6.2.1 Wybór
miejsca
jednostki
zewnętrznej
Wykwalifikowani
montażyści
zagwarantują przeprowadzenie montażu i próbnego uruchomienia zgodnie
uszkodzenie
mienia.
(1) Jednostkę zewnętrzną należy zainstalować na solidnym i stabilnym podłożu.
z instrukcją montażową.
(2) Jednostka zewnętrzna powinna być zainstalowana blisko modułu hydraulicznego, w celu zminimalizowania
(3) Urządzenia nie należy podłączać do zasilania przed
zakończeniem wszystkich prac montażowych.
UWAGA
długości instalacji chłodniczej i niezbędnych łuków.

6.2(3)
Montaż
jednostki
zewnętrznej
Należy
unikać produktu,
stawiania
jednostki
zewnętrznej
pod oknem
lub między dwoma
elementami konstrukcyjnymi,
Po
odebraniu
sprawdź
jego wygląd
zewnętrzny
oraz dołączone
akcesoria,
aby ograniczyć
przenikanie
dźwięku
pracującego urządzenia do pomieszczenia.
6.2.1
Wybór
miejsca
montażu
jednostki
zewnętrznej
sprawdź
zgodność
modelu
z zamówieniem.
(4) Przepływ powietrza na wlocie i wylocie nie może być zablokowany.
(1)
Jednostkę
zewnętrzną
należy zainstalować
na solidnym
i stabilnym
Projekt
i prace
montażowe
muszą być
wykonane
przezpodłożu.
uprawniony personel, zgodnie
(5) Jednostkę należy zainstalować w miejscu o dobrej wentylacji, zapewniającym zasysanie i wywiewanie dosta(2)
Jednostka
zewnętrzna
powinna
być
zainstalowana
blisko
modułu
hydraulicznego,
w celu zminimalizowania
z mającymi
zastosowanie regulacjami i przepisami oraz niniejszą instrukcją.
tecznej ilości powietrza.
instalacji chłodniczej i niezbędnych łuków.
Po długości
zakończeniu
prac instalować
montażowych,
podłączenie
urządzenia
do zasilania
możliwe jest
(6)
Urządzenia
nie wolno
w miejscu
składowania materiałów
łatwopalnych
lub wybuchowych
oraz
(3) Należy unikać stawiania jednostki zewnętrznej pod oknem lub między dwoma elementami konstrukcyjnymi,
dopiero
po stwierdzeniu
braku
jakichkolwiek
miejscach,
gdzie występuje duże
zakurzenie,
zasolenieproblemów.
czy zanieczyszczenie powietrza.
aby ograniczyć przenikanie dźwięku pracującego urządzenia do pomieszczenia.
(7)
Nie należy
montować
urządzeniaczyszczenie
na otwartej przestrzeni.
Urządzenie
powinno być osłonięte
z tylnej strony
Należy
zapewnić
okresowe
i konserwację
urządzenia,
po dłuższym
okre-w
(4) Przepływ powietrza na wlocie i wylocie nie może być zablokowany.
celu prawidłowego usunięcia lodu z parownika w okresie zimowym.
sieJednostkę
normalnej
pracy,
dla wydłużenia
eksploatacji
zapewnieniazasysanie
niezwodnej
pracy.dosta(5)
należy
zainstalować
w miejscu o dobrej
wentylacji,i zapewniającym
i wywiewanie
(8) Nie należy stawiać urządzenia w miejscu zagrożonym przez spadający z dachu śnieg. W takim przypadku
W przypadku
uszkodzenia przewodu zasilającego, powinien zostać wymieniony przez
tecznej
ilości powietrza.
należy odpowiednio
zabezpieczyć urządzenie.
(6)
producenta,
autoryzowany
serwisowy
lub
inną wykwalifikowaną
osobę, aby
Urządzenia nie
wolno instalowaćpunkt
w miejscu
składowania
materiałów
łatwopalnych lub wybuchowych
oraz
(9) Należy zapewnić swobodny odpływ kondensatu do gruntu chłonnego pod urządzeniem lub do kanalizacji.
miejscach,
gdzie występuje duże zakurzenie, zasolenie czy zanieczyszczenie powietrza.
uniknąć
niebezpieczeństwa.
(10) W celu zmniejszenia drgań urządzenia zaleca się stosowanie wibroizolatów.

Urządzenie
należyjednostki
zainstalować
zgodnie
6.2.2
Wymiaryzewnętrzne
zewnętrzne
jednostki
zewnętrznej
6.2.2
Wymiary
zewnętrznej

z krajowymi przepisami, dotyczącymi insta-

lacji elektrycznej.
Produkt ten jest rodzajem systemu klimatyzacji komfortu i nie dopuszcza się jego
montażu w miejscu występowania substancji o działaniu korozyjnym, wybuchowym
lub łatwopalnym oraz smogu; w przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego
funkcjonowania, skrócenia okresu eksploatacji, zagrożenia wznieceniem ognia lub
poważnych obrażeń. W powyższych warunkach należy stosować klimatyzatory przeznaczone do celów specjalnych.
788

(1) KEH-08VER/O,
(1)
KEH-08VER/O, KEH-10VER/O
KEH-10VER/O

Prawidłowa utylizacja
Symbol ten oznacza, że na terenie Unii Europejskiej, produkt
powinien być usuwany osobno, nie zaś z powszechnymi
odpada427
mi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w efekcie niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów,
sprzęt należy odpowiedzial395
nie zutylizować, promując zrównoważone metody ponownego
wykorzystania surowców. Zużyte urządzenie należy przekazać to
odpowiedniego punktu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego
produkt został zakupiony. Sprzedawca zobowiązany
650
jest przyjąć
taki
produkt i poddać go przyjaznemu środowisku
980
recyklingowi.
R410A(R32/125:50/50):2087.5
1
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(2) KEH-12VER/O, KEH-14VER/O

W
momencie
wystąpienia
nieprawidłowości, jak zapach
spalenizny, należy niezwłocznie
odłączyć zasilanie i skontaktować się z punktem serwisowym.

Pompa ciepła powietrze-woda ECO HOME

OSTRZEŻENIE
Urządzenia nie wolno obsługiwać mokrymi rękoma.

1326

4

Jeżeli nieprawidłowość nie
zostanie usunięta, może dojść
do uszkodzenia urządzenia,
porażenia prądem lub wzniecenia ognia.

1345

3

Przed przystąpieniem do
montażu, należy sprawdzić
czy napięcie w miejscu
podłączania
urządzenia
pokrywa się z danymi na
tabliczce znamionowej urządzenia oraz moc zasilania,
przewód zasilający lub
gniazdko elektryczne odpowiadają poborowi mocy
urządzenia.

1,2
Takie postępowanie
grozi porażeniem prądem.

900

412

340

378

572 Jeżeli urządzenie nie będzie
Aby zapobiec wznieceniu ognia,
system należy podłączyć do używane przez dłuższy czas,
wydzielonego obwodu zasilania.
należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego oraz opróżnić
moduł hydrauliczny i zasobnik
C.W.U.

Nie wolno dopuścić do
uszkodzenia
przewodu
elektrycznego lub stosować
przewód niezgodny ze
specyfikacją.

Legenda:

Nr

Element

1

Zawór serwisowy
po stronie cieczy

Średnica zewnętrzna
[Cale]

[mm]

3/8

9,52

Uwagi

KEH-08VER, KEH-10VER, KEH-12VER, KEH-14VER

Zawór
serwisowywielofunkTakie
postępowanie
razie,
nagromanależy
stosować
KEH-08VER,
KEH-10VER,
KEH-12VER,
KEH-14VERmoże
5/8 W przeciwnym
15,88
po stronie gazu
doprowadzić do przegrzania
cyjnych rozgałęźników
elektrycz- dzony kurz może spowodować
3nych lub przedłużaczy.
Uchwyt
Umożliwiaprzegrzanie,
wygodne zdjęciewzniecenie
i założenie przedniego
lub wzniecenia ognia.
ognia panelu.
lub zimą zamarznięcie zasobni4
Kratka wylotu powietrza
ka z wodą lub współosiowego
wymiennika ciepła.
2Nie
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6.2.3 Wymagana
wolna przestrzeń
montażowa
Instrukcje
bezpieczeństwa

Pompa ciepła powietrze-woda ECO HOME
(1)

(należy koniecznie przestrzegać)

Nie należy montować urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych.

OSTRZEŻENIE: Niezastosowanie się ściśle do podanych ostrzeżeń, może

Aby zmniejszyć :poziom generowanego hałasu oraz oraz wykorzystać pełną sprawność urządzenia należy
doprowadzić
do poważnego
uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.
ograniczyć
ilość przegród
do jednej,
za urządzeniem.
6.2.3 Wymagana
wolna
przestrzeń
montażowa
(2)

＞1000

UWAGA: Niezastosowanie się ściśle do podanych uwag, może doprowadzić do
lekkich lub średnich uszkodzeń urządzenia lub obrażeń ciała.
＞300

Symbol ten wskazuje czynności niedozwolone. Nieprawidłowo wykonane
czynności mogą spowodować poważne uszkodzenia lub śmierć.
Symbol ten wskazuje elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
＞2000
Nieprawidłowo wykonane czynności mogą spowodować
obrażenia ciała lub
＞500
＞500
uszkodzenie mienia.

＞300

＞2000

UWAGA
Po odebraniu produktu, sprawdź jego wygląd zewnętrzny oraz dołączone akcesoria,
sprawdź zgodność modelu z zamówieniem.
Projekt i prace montażowe muszą być wykonane przez uprawniony personel, zgodnie
6.2.4
Środki ostrożności
podczas montażu
jednostki
zewnętrznej oraz niniejszą instrukcją.
z mającymi
zastosowanie
regulacjami
i przepisami
6.2.4 Środki ostrożności podczas montażu jednostki zewnętrznej
(1) zakończeniu
Do przenoszenia prac
jednostki
zewnętrznej należy
wykorzystać 2urządzenia
kawałki wystarczająco
długiej liny,
w celu zaczePo
montażowych,
podłączenie
do zasilania
możliwe
jest
(1) Do
przenoszenia
jednostki
zewnętrznej
należy
wykorzystać
2 kawałki
wystarczająco
długiej
liny, wprzekraczać
celu zaczepienia
urządzenia
z
czterech
stron.
Kąt
między
linami
podczas
zawieszenia
i
transportu
nie
może
dopiero po stwierdzeniu braku jakichkolwiek problemów.
pienia
urządzenia
czterech stron. Kąt
międzyciężkości
linami podczas
zawieszenia i transportu nie może przekraczać
40° aby
zapobiec zprzemieszczaniu
się środka
urządzenia.
Należy
zapewnić
okresowe
czyszczenie
i
konserwację
40° aby zapobiec przemieszczaniu się środka ciężkości urządzenia.urządzenia, po dłuższym okre(2) Należy zastosować wkręty M12 do zamocowania nóżek i spodniej ramy w trakcie montażu.
sie Należy
normalnej
pracy,
dlaM12
wydłużenia
eksploatacji
i zapewnienia
niezwodnej
pracy.
(2)
zastosować
wkręty
do zamocowania
nóżek i spodniej
ramy
w trakcie
montażu.
(3) Jednostkę
zewnętrzną
należy
zainstalować
na betonowej
podstawie
o wysokości
10
cm.
W
przypadku
uszkodzenia
przewodu
zasilającego,
powinien
zostać
wymieniony przez
(3)
zainstalować
na
stabilnej
podstawie
o na
wysokości
cm.
(4) Jednostkę
Wymaganązewnętrzną
przestrzeń należy
montażową
wokół urządzenia
przedstawiono
kolejnym30
rysunku.
producenta,
autoryzowany
punkt
lub inną
wykwalifikowaną
osobę,
abyw
(4)
przestrzeń
wokół serwisowy
urządzenia
kolejnym rysunku.
(5) Wymaganą
Do unoszenia
jednostkimontażową
należy wykorzystać
specjalneprzedstawiono
otwory.
Należyna
odpowiednio
zabezpieczyć
jednostkę
(5)
Do
unoszenia
jednostki
należy wykorzystać
otwory.
Należy
odpowiednio
zabezpieczyć jednostkę w
uniknąć
niebezpieczeństwa.
czasie
unoszenia.
Aby zapobiec
rdzewieniu,specjalne
należy unikać
obijania
metalowych
elementów.
czasie unoszenia. Aby zapobiec rdzewieniu, należy unikać obijania metalowych elementów.
Urządzenie
należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami, dotyczącymi insta7. Montaż modułu hydraulicznego
lacji elektrycznej.
7 Montaż
modułu hydraulicznego
7.1Produkt
Wybór miejsca
modułu
hydraulicznego
ten jestmontażu
rodzajem
systemu
klimatyzacji komfortu i nie dopuszcza się jego
7.1 (1)
Wybór
montażu
modułu
hydraulicznego
Należymiejsca
unikać miejsc
bezpośrednio
nasłonecznionych.
montażu w miejscu występowania substancji o działaniu korozyjnym, wybuchowym
(1)
miejsc
bezpośrednio
nasłonecznionych.
(2) Należy
Należy unikać
upewnić
się, że
zawiesie, sufit
i konstrukcja budynku mają wystarczającą wytrzymałość, stosownie do
lub łatwopalnym oraz smogu; w przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego
(2) Należy
upewnić się, że zawiesie, sufit i konstrukcja budynku mają wystarczającą wytrzymałość, stosownie do
masy klimatyzatora.
funkcjonowania,
skrócenia okresu eksploatacji, zagrożenia wznieceniem ognia lub
masy
urządzenia.
(3) Miejsce, w którym podłączenie odpływu skroplin nie będzie utrudnione.
poważnych
obrażeń.
W powyższych
warunkach
stosowaćzklimatyzatory
prze(3)
odpływu
skroplin
niełączących
będzie należy
utrudnione.
(4) Miejsce,
Miejsce, w
w którym
którym podłączenie
wyprowadzenie
na zewnątrz
rur
moduł hydrauliczny
jednostką zewnętrzną
nie
znaczone
celów
specjalnych.
(4)
Miejsce,
wdo
którym
wyprowadzenie
na zewnątrz rur łączących moduł hydrauliczny z jednostką zewnętrzną nie
będzie utrudnione.
(5)
(5)

będzie
utrudnione.
Urządzenia
nie wolno instalować w miejscu składowania materiałów łatwopalnych lub wybuchowych oraz
Należy
bezwzględnie
minimalny
promień
gięcia rury chłodniczej!
miejscach, gdzie możezachować
dojść do wycieku
takich
substancji.
Prawidłowa
utylizacja

(6)
wolnoinstalować
instalowaćwwmiejscu
składowaniagazów
łatwopalnych
lub na
wybuchowych
oraz
(6) Urządzenia
Urządzenia nie wolno
występowania
żrących
oraz podatnym
duże zakurzenie,
Symbol
ten miejscu
oznacza,
że namateriałów
terenie
Unii
Europejskiej,
produkt
miejscach,
gdzie
może
dojść
do
wycieku
takich
substancji.
zasolenie, zadymienie czy zawilgocenie.

powinien być usuwany osobno, nie zaś z powszechnymi odpada-

(7) Urządzenia nie wolno instalować w miejscu występowania gazów żrących oraz podatnym na duże zakurzenie,
mi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć potencjalnego zagrozasolenie, zadymienie czy zawilgocenie.

żenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w efekcie niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów, sprzęt należy odpowiedzialnie zutylizować, promując zrównoważone metody ponownego
wykorzystania surowców. Zużyte urządzenie należy przekazać to
odpowiedniego punktu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca zobowiązany
jest przyjąć taki produkt i poddać go przyjaznemu środowisku
recyklingowi.
R410A(R32/125:50/50):2087.5
1
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7.2 Proces montażu modułu hydraulicznego

OSTRZEŻENIE

Krok 1: Wywiercenie w ścianie otworu, zgodnie z poniższym rysunkiem.

W
momencie
wystąpienia
nieprawidłowości, jak zapach
spalenizny, należy niezwłocznie
odłączyć zasilanie i skontaktować się z punktem serwisowym.

500 obsługiUrządzenia nie wolno
wać mokrymi rękoma.
463

Jeżeli nieprawidłowość nie
Zarys modułu
zostanie usunięta, może dojść
do uszkodzenia urządzenia,
porażenia prądem lub wzniecenia ognia.

Takie postępowanie grozi porażeniem prądem.

825

900

Otwór pod korek rozporowy

Przed przystąpieniem do
montażu, należy sprawdzić
czy napięcie w miejscu
podłączania
urządzenia
pokrywa się z danymi na
tabliczce znamionowej urządzenia oraz moc zasilania,
przewód zasilający lub
gniazdko elektryczne odpowiadają poborowi mocy
urządzenia.

Nie wolno dopuścić do
Jeżeli urządzenie nie będzie
uszkodzenia
przewodu
używane przez dłuższy czas,
elektrycznego lub stosować
należy odłączyć wtyczkę przeprzewód niezgodny ze
wodu zasilającego oraz opróżnić
specyfikacją.
moduł hydrauliczny i zasobnik
C.W.U. obudowy od modułu hydraulicznego.
Krok 2: Poluzowanie śrub, odłączenie przedniej
Aby zapobiec wznieceniu ognia,
system należy podłączyć do
wydzielonego obwodu zasilania.

Nie należy stosować wielofunkcyjnych rozgałęźników elektrycznych lub przedłużaczy.

W przeciwnym razie, nagromadzony kurz może spowodować
przegrzanie, wzniecenie ognia
lub zimą zamarznięcie zasobnika z wodą lub współosiowego
wymiennika ciepła.
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Takie postępowanie może
doprowadzić do przegrzania
lub wzniecenia ognia.
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Instrukcje bezpieczeństwa (należy koniecznie przestrzegać)

Krok 3: Przymocowanie modułu hydraulicznego do ściany za pomocą kołków rozporowych.

OSTRZEŻENIE:
Niezastosowanie się ściśle do podanych ostrzeżeń, może
:
doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.
UWAGA: Niezastosowanie się ściśle do podanych uwag, może doprowadzić do
Kołek rozporowy
lekkich lub średnich uszkodzeń urządzenia lub obrażeń ciała.
Symbol ten wskazuje czynności niedozwolone. Nieprawidłowo wykonane
czynności mogą spowodować poważne uszkodzenia lub śmierć.
Symbol ten wskazuje elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
Nieprawidłowo wykonane czynności mogą spowodować obrażenia ciała lub
uszkodzenie mienia.
Ściana

UWAGA
Po odebraniu produktu, sprawdź jego wygląd zewnętrzny oraz dołączone akcesoria,
sprawdź zgodność modelu z zamówieniem.
Projekt i prace montażowe muszą być wykonane przez uprawniony personel, zgodnie
z mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami oraz niniejszą instrukcją.
Po zakończeniu prac montażowych, podłączenie urządzenia do zasilania możliwe jest
dopiero po stwierdzeniu braku jakichkolwiek problemów.
Należy zapewnić okresowe czyszczenie i konserwację urządzenia, po dłuższym okreUWAGA i zapewnienia niezwodnej pracy.
sie normalnej pracy, dla wydłużenia eksploatacji
• Moduł
hydraulicznyuszkodzenia
powinny podnosićprzewodu
co najmniej dwie
osoby. Masa modułu
hydraulicznego
50 kg. przez
W przypadku
zasilającego,
powinien
zostaćprzekracza
wymieniony
• Moduł hydrauliczny należy zainstalować w pionie i bezpiecznie przymocować.
producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub inną wykwalifikowaną osobę, aby
• Przed uruchomieniem systemu, należy poluzować nakrętkę przeciwpyłową automatycznego zaworu odpowietrzającego,
uniknąć
niebezpieczeństwa.
nie
odkręcając
jej całkowicie. W przypadku wycieku można ją ponownie dokręcić.
Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami, dotyczącymi instalacji elektrycznej.
Produkt ten jest rodzajem systemu klimatyzacji komfortu i nie dopuszcza się jego
montażu w miejscu występowania substancji o działaniu korozyjnym, wybuchowym
lub łatwopalnym oraz smogu; w przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego
funkcjonowania, skrócenia okresu eksploatacji, zagrożenia wznieceniem ognia lub
poważnych obrażeń. W powyższych warunkach należy stosować klimatyzatory przeznaczone do celów specjalnych.
Prawidłowa utylizacja
Symbol ten oznacza, że na terenie Unii Europejskiej, produkt
powinien być usuwany osobno, nie zaś z powszechnymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w efekcie niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów, sprzęt należy odpowiedzialnie zutylizować, promując zrównoważone metody ponownego
wykorzystania surowców. Zużyte urządzenie należy przekazać to
odpowiedniego punktu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca zobowiązany
jest przyjąć taki produkt i poddać go przyjaznemu środowisku
recyklingowi.
R410A(R32/125:50/50):2087.5
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7.3 Wymiary zewnętrzne modułu hydraulicznego
OSTRZEŻENIE
7.3 Wymiary zewnętrzne modułu hydraulicznego

Jeżeli nieprawidłowość nie
Nr 1
zostanie usunięta,
może dojść
Nr 2
do uszkodzenia
urządzenia,
500
porażenia prądem lub wzniece500
nia ognia.

Takie postępowanie grozi porażeniem prądem.

981981

Urządzenia nie wolno obsługiwać mokrymi rękoma.

900900

W
momencie
wystąpienia
nieprawidłowości, jak zapach
spalenizny, należy niezwłocznie
odłączyć zasilanie i skontaktować się z punktem serwisowym.

Nr 3

Nr 4

Aby zapobiec wznieceniu ognia,
system należy podłączyć do
wydzielonego obwodu zasilania.
Legenda:
Legenda:
Legenda:

Nr
Nr
Nr
1
1
1
2
22
3
33

Nazwa
Nazwa
Nazwa
Rura wody - zasilanie
Rura wody - zasilanie
Rura wody - zasilanie
Rura wody - powrót
Rurawody
wody
- powrót
Rura
- powrót
Rura po stronie gazu
5/8
Rura
gazu
Rurapopostronie
stronie
gazu 5/8

4
44

Rura po stronie cieczy 3/8
Rurapopostronie
stronie
cieczy 3/8
Rura
cieczy

Jeżeli urządzenie nie będzie
używane przez dłuższy czas,
należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego oraz opróżnić
moduł hydrauliczny i zasobnik
C.W.U.
Średnica
zewnętrzna
[Cale]

[mm]

Przed przystąpieniem do
montażu, należy sprawdzić
czy napięcie w miejscu
podłączania
urządzenia
pokrywa się z danymi na
tabliczce znamionowej urządzenia oraz moc zasilania,
przewód zasilający lub
gniazdko elektryczne odpowiadają poborowi mocy
urządzenia.

324
324

Nie wolno dopuścić do
uszkodzenia
przewodu
elektrycznego lub stosować
przewód niezgodny ze
specyfikacją.

Uwagi
Uwagi
Uwagi
Gwint męski 1” BSP
Gwint męski 1” BSP
Gwint męski 1” BSP
Gwint męski 1” BSP
Gwintmęski
męski
BSP
Gwint
1”1”
BSP

Jednostki: cale
Jednostki: cale

KEH-08VER, KEH-10VER, KEH-12VER, KEH-14VER

KEH-08VER,
KEH-10VER,
KEH-12VER,
KEH-14VER
5/8
15,88
KEH-08VER,
KEH-10VER, KEH-12VER, KEH-14VER
KEH-08VER, KEH-10VER, KEH-12VER, KEH-14VER

3/8
9,52
KEH-08VER,
KEH-10VER, KEH-12VER, KEH-14VER
KEH-08VER,
KEH-10VER,
KEH-12VER,
KEH-14VER

W przeciwnym razie, nagromanależy stosować
7.4Nie
Wymagana
wolna wielofunkprzestrzeń montażowa
dzony kurz może spowodować
cyjnych
rozgałęźników
elektrycz7.4 Wymagana wolna przestrzeń montażowa
przegrzanie, wzniecenie ognia
nych lub przedłużaczy.
250
lub zimą zamarznięcie zasobni250
ka z wodą lub współosiowego
wymiennika ciepła.

200
200

800
800

1300
1300

Przestrzeń serwisowa
Przestrzeń serwisowa
23
2
27
23

Takie postępowanie może
doprowadzić do przegrzania
lub wzniecenia ognia.
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Instrukcje
bezpieczeństwa
koniecznie przestrzegać)
7.5 Środki
ostrożności
podczas montażu (należy
modułu hydraulicznego
(1) Moduł hydrauliczny należy zainstalować w pionie, na ścianie wewnątrz pomieszczenia, używając kołków rozpo-

OSTRZEŻENIE:
Niezastosowanie się ściśle do podanych ostrzeżeń, może
:
doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.

rowych.

(2) Moduł hydrauliczny należy zamontować jak najdalej od takich źródła ciepła jak grzejniki.

UWAGA:
Niezastosowanie
się jak
ściśle
do podanych
uwag, może
dorurki
(3) Moduł
hydrauliczny
należy zainstalować
najbliżej
jednostki zewnętrznej.
Prosty,doprowadzić
poziomy odcinek
lekkichurządzenia
lub średnich
uszkodzeń
lubaobrażeń
łączącej
nie może
przekraczać urządzenia
30 m (8,0~14 kW),
pionowy 15ciała.
m (8,0~14 kW).

Symbol ten
wskazuje
czynności
Nieprawidłowo wykonane
7.6 Pojemność
wodna
i wydajność
pompyniedozwolone.
(moduł hydrauliczny)
czynności mogą
H/m spowodować poważne uszkodzenia lub śmierć.
6,0

Spręż dyspozycyjny na wylocie

Spręż dyspozycyjny na wylocie

Symbol ten wskazuje
elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
5,5
Nieprawidłowo wykonane
czynności mogą spowodować obrażenia ciała lub
5,0
uszkodzenie mienia.
4,5
4,0

UWAGA

3,5
3,0

Wstępne ciśnienie naczynia wzbiorczego (Bar)

Po odebraniu produktu, sprawdź jego wygląd zewnętrzny oraz dołączone akcesoria,
2,5
sprawdź zgodność modelu
z zamówieniem.
2,0
Projekt i prace montażowe
muszą być wykonane przez uprawniony personel, zgodnie
1,5
1,0
z mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami oraz niniejszą instrukcją.
0,5
Po zakończeniu prac 0,0
montażowych,
podłączenie
urządzenia
do zasilania możliwe jest
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Q/m3/h
dopiero po stwierdzeniu braku jakichkolwiek problemów.
Należy zapewnić okresowe czyszczenie i konserwację urządzenia, po dłuższym okreUwaga
Podczas pracy, pompa dostosowuje swoją wydajność do rzeczywistego obciążenia.
sie normalnej pracy, dla wydłużenia eksploatacji i zapewnienia niezwodnej pracy.
7.7W
Pojemność
i ciśnienie
naczynia
wzbiorczego
przypadkuwodna
uszkodzenia
przewodu
zasilającego,
powinien zostać wymieniony przez
producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub inną wykwalifikowaną osobę, aby
2.5
uniknąć niebezpieczeństwa.
Urządzenie należy zainstalować
zgodnie z krajowymi przepisami, dotyczącymi insta2.0
lacji elektrycznej.
Produkt ten jest rodzajem
systemu klimatyzacji komfortu i nie dopuszcza się jego
1.5
montażu w miejscu występowania substancji o działaniu korozyjnym, wybuchowym
1.0 smogu; w przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego
lub łatwopalnym oraz
funkcjonowania, skrócenia okresu eksploatacji, zagrożenia wznieceniem ognia lub
0.5W powyższych warunkach należy stosować klimatyzatory przepoważnych obrażeń.
znaczone do celów specjalnych.
0.0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Maksymalna, całkowita
pojemność wodna
(litry)
Prawidłowa
utylizacja

Uwagi
to 10oznacza,
litrów, ciśnienie
1 bar.
(a) Pojemność naczynia wzbiorczego
Symbol ten
że wstępne
na terenie

Unii Europejskiej, produkt

być usuwany
osobno,
nie zaś
powszechnymi
odpadapojemność wodna
to 280 litrów;
jeżeli całkowita
ilośćz wody
ulegnie zmianie,
z powodu
(b) Domyślnie, całkowita powinien

mi znależy
gospodarstw
Aby uniknąć
zagrowarunków montażowych,
odpowiedniodomowych.
wyregulować ciśnienie
wstępne potencjalnego
dla zapewnienia prawidłowej

żenia dlazainstalowany
środowiska
zdrowiapoziomie,
ludzkiego
w efekcie
niekontrolopracy. Jeżeli moduł hydrauliczny
jestlub
na wyższym
regulacja
nie jest konieczna.

wanego wodna
unieszkodliwiania
wynosi 60 litrów.
(c)Minimalna, całkowita pojemność

odpadów, sprzęt należy odpowiedzialnie
zutylizować,
promując
zrównoważone metody ponownego
(d) Regulację wstępnego ciśnienia powinien wykonać wykwalifikowany montażysta przy użyciu azotu.
wykorzystania surowców. Zużyte urządzenie należy przekazać to
odpowiedniego punktu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca zobowiązany
jest przyjąć taki produkt i poddać go przyjaznemu środowisku
recyklingowi.
R410A(R32/125:50/50):2087.5
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7.8 Dobór naczynia wzbiorczego
Wzór:

Pompa ciepła powietrze-woda ECO HOME

OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do
montażu, należy sprawdzić
czy napięcie w miejscu
podłączania
urządzenia
pokrywa się z danymi na
C--- Całkowita pojemność wodna
tabliczce znamionowej urząP1--- Wstępne ciśnienie naczynia wzbiorczego
dzenia oraz moc zasilania,
P2-- Najwyższe ciśnienie podczas pracy układu (ciśnienie zadziałania zaworu bezpieczeństwa)
przewód zasilający lub
e---Współczynnik rozszerzalności wody (różnica między współczynnikiem rozszerzalności
początkowejodpogniazdkoprzy
elektryczne
wiadają poborowi mocy
i najwyższej temperaturze wody).
urządzenia.
W
momencie
wystąpienia Urządzenia nie wolno obsługinieprawidłowości, jak zapach wać mokrymi rękoma.
spalenizny, należy niezwłocznie
odłączyć zasilanie i skontaktoV--- Pojemność naczynia wzbiorczego
wać się z punktem serwisowym.

Współczynnik rozszerzalności wody dla różnych temperatur

Temperatura (°C)

Współczynnik rozszerzalności

Jeżeli nieprawidłowość0 nie
zostanie usunięta, może dojść
4
do uszkodzenia urządzenia,
10
porażenia prądem lub wzniecenia ognia.
20

Takie postępowanie grozi porażeniem prądem.

Aby zapobiec wznieceniu30ognia,
40
system należy podłączyć
do
wydzielonego obwodu zasilania.
45

Jeżeli urządzenie nie będzie
używane przez dłuższy czas,
należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego oraz opróżnić
moduł hydrauliczny i zasobnik
C.W.U.

50
55

0.00013
0
0.00027
0.00177
0.00435
Nie
wolno dopuścić do
0.00782
uszkodzenia
przewodu
elektrycznego
lub stosować
0.0099
przewód niezgodny ze
0.0121
specyfikacją.
0.0145

60

0.0171

65

0.0198

70

0.0227

75

0.0258

80

0.029

85

0.0324

Nie należy stosować wielofunk90
cyjnych rozgałęźników elektrycz95
nych lub przedłużaczy.
100

W przeciwnym razie, nagromadzony kurz może spowodować
przegrzanie, wzniecenie ognia
lub zimą zamarznięcie zasobnika z wodą lub współosiowego
wymiennika ciepła.

25
2
29

Takie
0.0359postępowanie może
doprowadzić
do przegrzania
0.0396
lub wzniecenia ognia.
0.0434
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Instrukcje
bezpieczeństwa
(należy koniecznie przestrzegać)
8. Podłączanie
instalacji
rurowej
8.1
Podłączanie
rury
dla modułu
i jednostki
zewnętrznej
8. Podłączanie
instalacji
rurowej
OSTRZEŻENIE:
Niezastosowanie
sięhydraulicznego
ściśle do podanych
ostrzeżeń,
może
: odpływowej

doprowadzić
dokoniec
poważnego
uszkodzenia
obrażeń
ciała.
rozszerzony
miedzianej rurki
względem osi urządzenia
nagwintowanegolub
łącznika.
Dokręcić
ręcznie śrubunki.
(1) Wyrównać

8.1 Podłączanie rury odpływowej dla modułu hydraulicznego i jednostki zewnętrznej
(2)
(1)
(3)
(2)
(3)
(4)
(4)
(5)

Dokręcić
śrubunki
kluczem dynamometrycznym
do usłyszenia
kliknięcia. uwag, może doprowadzić do
UWAGA:
Niezastosowanie
się
ściśle
do podanych
Wyrównać
rozszerzony
koniec miedzianej
rurki
względem
osi nagwintowanego
łącznika. Dokręcić ręcznie śrubunki.
Łuk
rurki przyłączeniowej
nie powinien
być zbyt
ostry; w przeciwnym
razie możeciała.
dojść do pęknięcia rurki. Do wyginalekkich
lub
średnich
uszkodzeń
urządzenia
lub
obrażeń
Dokręcić śrubunki kluczem dynamometrycznym do usłyszenia kliknięcia.
nia rur należy używać giętarki.
Łuk
rurki przyłączeniowej
nie powinien
być zbyt ostry;
w przeciwnym razie
może dojść do pęknięcia
rurki. Do wyginaSymbol
ten wskazuje
czynności
niedozwolone.
Nieprawidłowo
wykonane
Podczas łączenia jednostki zewnętrznej z modułem hydraulicznym, nigdy nie ciągnąć za duże i małe przyłącze
czynności
mogą
spowodować poważne uszkodzenia lub śmierć.
nia
rur należy używać
giętarki.
modułu z użyciem siły. Może to spowodować pęknięcie rur i w konsekwencji wyciek.
Podczas łączenia jednostki zewnętrznej z modułem hydraulicznym, nigdy nie ciągnąć za duże i małe przyłącze
Symbol
wskazuje
elementy,
naprzenoszenia
które należy
zwrócić
szczególną
uwagę.
Łączone
ruryten
należy
wesprzeć na
wsporniku, bez
obciążenia
na inne
elementy.
modułu
z
użyciem
siły.
Może
to
spowodować
pęknięcie
rur
i
w
konsekwencji
wyciek.
Nieprawidłowo wykonane czynności mogą spowodować obrażenia ciała lub

rury należymienia.
wesprzeć na wsporniku, bez przenoszenia obciążenia na inne elementy.
(5) Łączone
uszkodzenie

UWAGA
Rurka modułu hydraulicznego

Śrubunek

Rurka

Po odebraniu produktu, sprawdź jego wygląd zewnętrzny oraz dołączone akcesoria,
Rurka
modułuz hydraulicznego
sprawdź zgodność
modelu
zamówieniem.Śrubunek Rurka
Projekt i prace montażowe muszą być wykonane przez uprawniony personel, zgodnie
z mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami oraz niniejszą instrukcją.
Po zakończeniu prac montażowych, podłączenie urządzenia do zasilania możliwe jest
Klucz
Klucz dynamometryczny
dopiero po stwierdzeniu braku jakichkolwiek problemów.
Klucz
Klucz dynamometryczny
8.2Należy
Montażzapewnić
izolacji ochronnej
na
rurce przyłączeniowej
okresowe
czyszczenie
i konserwację
urządzenia, po dłuższym okre(1)
Aby
uniknąć
skraplania
pary
wodnej
lub
wycieku
wody
na
rurach
przyłączeniowych,
gazowa i cieczowa
normalnej
pracy,
dla wydłużenia
eksploatacji i zapewnienia rurka
niezwodnej
pracy.muszą
8.2sie
Montaż
izolacji
ochronnej
na rurce przyłączeniowej
zostać owinięte materiałem termoizolacyjnym i taśmą samoprzylepną, dla zapewnienia izolacji od powietrza.
W
uszkodzenia
przewodu
powinien zostać
wymieniony
(1) przypadku
Aby uniknąć skraplania
pary wodnej
lub wyciekuzasilającego,
wody na rurach przyłączeniowych,
rurka gazowa
i cieczowaprzez
muszą
(2) Przyłącza modułu hydraulicznego i jednostki zewnętrznej muszą zostać owinięte materiałem termoizolacyjnym, bez
zostać owinięte
materiałem termoizolacyjnym
i taśmą samoprzylepną,
dla wykwalifikowaną
zapewnienia izolacji od powietrza.
producenta,
autoryzowany
punkt serwisowy
lub inną
osobę, aby
szczelin między powierzchnią ścianek modułu i jednostki zewnętrznej.
(2) Przyłącza
modułu hydraulicznego i jednostki zewnętrznej muszą zostać owinięte materiałem termoizolacyjnym, bez
uniknąć
niebezpieczeństwa.
(3) Owinąć rury taśmą.
szczelin między
powierzchnią
ścianek modułu
i jednostki
zewnętrznej. przepisami, dotyczącymi instaUrządzenie
należy
zgodnie
z krajowymi
taśmy zainstalować
samoprzylepnej w celu
powiązania
rur i przewodów w wiązki. Aby uniknąć wylewania się
• Należy użyć
(3) Owinąć rury taśmą.
skroplin z rurki odprowadzającej, rurkę tę należy oddzielić od rurki przyłączeniowej i przewodów.
lacji elektrycznej.
Należy użyć taśmy samoprzylepnej w celu powiązania rur i przewodów w wiązki. Aby uniknąć wylewania się
•
należy systemu
nawijać na zakładkę
na połowękomfortu
szerokości taśmy.
• Taśmę
Produkt
tentermoizolacyjną
rodzajem
klimatyzacji
i nie idopuszcza
się jego
skroplin
z jest
rurki odprowadzającej,
rurkę tę należy
oddzielić od rurki
przyłączeniowej
przewodów.
Owiniętą
rurkę
należy
przymocować
do
ściany
za
pomocą
obejmy.
• Taśmęwtermoizolacyjną
montażu
występowania
o działaniu
korozyjnym, wybuchowym
należy nawijać na substancji
zakładkę na połowę
szerokości taśmy.
• Taśmy niemiejscu
należy zaciskać zbyt mocno, ponieważ spowodowuje to pogorszenie właściwości termoizolacyjnych.
•
lub•łatwopalnym
orazprzymocować
smogu; wdoprzeciwnym
może dojść do nieprawidłowego
Owiniętą rurkę należy
ściany za pomocąrazie
obejmy.
zakończeniu prac zabezpieczeniowych i prawidłowym owinięciu rur, należy zaślepić otwory w ścianach za
• Po
nie należy
zaciskać zbytokresu
mocno, ponieważ
spowodowuje
to pogorszenie
właściwości termoizolacyjnych.
funkcjonowania,
skrócenia
eksploatacji,
zagrożenia
wznieceniem
ognia lub
• Taśmy
pomocą materiałów uszczelniających.
Po
zakończeniu
prac
zabezpieczeniowych
i
prawidłowym
owinięciu
rur,
należy
zaślepić
otwory
w
ścianach
za
•
poważnych
obrażeń. W powyższych warunkach należy stosować klimatyzatory przepomocą materiałów uszczelniających.
znaczone
do celów specjalnych.
Prawidłowa utylizacja
Symbol ten oznacza, że na terenie Unii Europejskiej, produkt
powinien być usuwany osobno, nie zaś z powszechnymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w efekcie niekontrolowanego unieszkodliwiania
odpadów, sprzęt należy odpowiedzialBrak szczeliny
nie zutylizować, promując zrównoważone metody ponownego
Brak szczeliny
wykorzystania
surowców. Zużyte urządzenie należy przekazać to
odpowiedniego punktu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca zobowiązany
jest przyjąć taki produkt i poddać go przyjaznemu środowisku
recyklingowi.
R410A(R32/125:50/50):2087.5
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Moduł hydrauliczny

OSTRZEŻENIE
W
momencie
wystąpienia
nieprawidłowości, jak zapach
spalenizny, należy niezwłocznie
odłączyć zasilanie i skontaktować się z punktem serwisowym.

Jednostka zewnętrzna

Urządzenia nie wolno obsługiwać mokrymi rękoma.
Moduł hydrauliczny

A

Jednostka zewnętrzna

B

B

Jeżeli nieprawidłowość nie
zostanie usunięta, może dojść
do uszkodzenia urządzenia,
porażenia prądem lub wzniecenia ognia.
Aby zapobiec wznieceniu ognia,
system należy podłączyć do
wydzielonego obwodu zasilania.

Przed przystąpieniem do
montażu, należy sprawdzić
czy napięcie w miejscu
podłączania
urządzenia
pokrywa się z danymi na
tabliczce znamionowej urząA
dzenia oraz moc zasilania,
przewód zasilający lub
gniazdko elektryczne odpowiadają poborowi mocy
urządzenia.

Jednostkagrozi
zewnętrzna
Takie postępowanie
porażeniem prądem.

Jeżelihydrauliczny
urządzenie
Moduł

nie będzie
używane przez dłuższy czas,
należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego oraz opróżnić
moduł hydrauliczny i zasobnik
C.W.U.

Nie wolno dopuścić do
Pułapka olejowa
uszkodzenia
przewodu
elektrycznego lub stosować
przewód
niezgodny ze
A
specyfikacją.

B

Model
Model

Średnica
Średnicarury
rury(ø)
(ø)
gaz
gaz

KEH-08VER
5/8"
Nie KEH-08VER
należy stosować wielofunkcyjnych
rozgałęźników elektryczKEH-10VER
5/8"
KEH-10VER
5/8”
nychKEH-12VER
lub
przedłużaczy.
KEH-12VER
5/8"
KEH-14VER
KEH-14VER

5/8"

ciecz
ciecz

Długość
DługośćBB
Standard
Standard

maks.
maks.

Różnica
Różnicapoziomów
poziomówAA
Standard
Standard

maks.
maks.

Dodatkowa
Dodatkowa
ilość
ilość czynnika

3/8"przeciwnym
5m razie, nagroma30m
0m Takie postępowanie
15m
50g/m
może
W
doprowadzić
do
przegrzania
dzony
kurz
może
spowodować
3/8"
5m
30m
0m
15m
50g/m
3/8”
5mwzniecenie
30m ognia 0m lub wzniecenia
15m
50g/m
ognia.
przegrzanie,
3/8"
5m
30m
0m
15m
50g/m
lub zimą zamarznięcie zasobni3/8"
5m
30m
0m
15m
50g/m
ka
z wodą lub
współosiowego
wymiennika ciepła.

Uwagi
(a) Dla instalacji o długości nie przekraczającej 10 m nie jest wymagane dodatkowe doładowanie czynnika chłodniczego.
Jeżeli długość instalacji przekracza 10 m, należy napełnić układ dodatkowym czynnikiem, zgodnie z poniższą tabelą.

(b) Przykład: Jeżeli model 14 kW zainstalowany jest w odległości 25 m, instalację należy uzupełnić czynnikiem w ilości
(25-10) x 50=750 g. Wydajność nominalna oparta jest o standardową długość instalacji, natomiast maksymalna
dopuszczalna długość instalacji gwarantuje niezawodną pracę systemu. Pułapkę olejową należy instalować co każde
5-7 metrów, jeżeli jednostka zewnętrzna zainstalowana jest wyżej niż moduł hydrauliczny.
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Instrukcje
bezpieczeństwa
(należy koniecznie przestrzegać)
9. Czujnik
temperatury
powietrza w pomieszczeniu
OSTRZEŻENIE:
Niezastosowanie się ściśle do podanych ostrzeżeń, może
:
doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.
UWAGA: Niezastosowanie się ściśle do podanych uwag, może doprowadzić do
lekkich lub średnich uszkodzeń urządzenia lub obrażeń ciała.
Symbol ten wskazuje czynności niedozwolone. Nieprawidłowo wykonane
czynności mogą spowodować poważne uszkodzenia lub śmierć.
Symbol ten wskazuje elementy,
na które należy zwrócić
szczególną uwagę.
Przód
Tył
Nieprawidłowo wykonane czynności mogą spowodować obrażenia ciała lub
uszkodzenie mienia.
CN15

UWAGA

Czujnik temperatury
powietrza w pomieszczeniu

Po odebraniu produktu, sprawdź jego wygląd zewnętrzny oraz dołączone akcesoria,
15K
RT6
PCB (AP1) KEH-xxVER/I
CN1
sprawdź zgodność
modelu z zamówieniem.
Projekt i prace montażowe muszą być wykonane przez uprawniony
personel, zgodnie
AP
z mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami oraz niniejszą instrukcją.
2
Po zakończeniuSkrzynka
prac montażowych,
podłączenie
urządzenia do zasilania możliwe jest
elektryczna
dopiero po stwierdzeniu braku jakichkolwiek problemów.
Należy zapewnić okresowe czyszczenie i konserwację urządzenia, po dłuższym okresie normalnej pracy, dla wydłużenia eksploatacji i zapewnienia niezwodnej pracy.
Uwagi
W
uszkodzenia
przewodui zasilającego,
powinien
zostać
wymieniony
(a)przypadku
Odległość między
modułem hydraulicznym
zdalnym czujnikiem
temperatury
powietrza
nie powinna przez
przekraUwagi
czać 15 m, zautoryzowany
powodu długości przewodów
przyłączeniowych
producenta,
punkt serwisowy
lub czujnika.
inną wykwalifikowaną osobę, aby
(a) Odległość
między
modułem
hydraulicznym
i
czujnikiem
temperatury
powietrza nie powinna przekraczać 15 m,
(b) Wysokość
nad podłogą powinna wynosić około 1,5 m.
uniknąć
niebezpieczeństwa.
z powodu długości przewodów przyłączeniowych czujnika.
(c) Zdalny czujnik temperatury powietrza nie powinien być umieszczany w miejscu, które może zostać zasłonięte,
Urządzenie
należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami, dotyczącymi insta(b) Wysokość
nad podłogą
powinna wynosić około 1,5 m.
np. po otwarciu
drzwi.
lacji elektrycznej.
(d) Zdalny
czujnik temperatury
nie powinien
być umieszczany
w miejscu,
narażonym
na oddziaływanie
(c) Czujnik
temperatury
powietrza powietrza
nie powinien
być umieszczany
w miejscu,
które może
zostać zasłonięte,
np. po
Produkt
ten
jest
rodzajem
systemu
klimatyzacji
komfortu
i
nie
dopuszcza
się jego
otwarciu
drzwi. obciążeń cieplnych.
zewnętrznych
montażu
w miejscu
występowania
substancji
o działaniu
korozyjnym,
wybuchowym
(e) Zdalny
czujnik
temperatury
powietrza
być instalowany
w miejscu,
gdzie
stosowane
jestzewnętrzgłównie
(d) Czujnik
temperatury
powietrza nie
powinienpowinien
być umieszczany
w miejscu,
narażonym
na oddziaływanie
lub
łatwopalnym
oraz
smogu;
w
przeciwnym
razie
może
dojść
do
nieprawidłowego
ogrzewanie
pomieszczeń.
nych obciążeń cieplnych, np. w pobliżu kominka lub w miejscu narażonym na promieniowanie słoneczne.
funkcjonowania,
okresu
eksploatacji,
wznieceniem
ognianależy
lub
zdalnego czujnika
temperatury
powietrza,zagrożenia
za pomocą sterownika
przewodowego
(f) Po zainstalowaniuskrócenia
(e) Czujnik temperatury powietrza powinien być instalowany w miejscu referencyjnym po względem ogrzewania caopcje
„with” (z), W
ustalając
wykonywanie
pomiaru temperatury
pomocą zdalnego
czujnika. przepoważnych
obrażeń.
powyższych
warunkach
należy za
stosować
klimatyzatory
łegoustawić
budynku.
do celów
specjalnych.
(f) znaczone
Po zainstalowaniu
czujnika
temperatury powietrza, za pomocą sterownika przewodowego należy ustawić opcje
„with” (z), ustalając wykonywanie pomiaru temperatury za pomocą czujnika.

Prawidłowa utylizacja
Symbol ten oznacza, że na terenie Unii Europejskiej, produkt
powinien być usuwany osobno, nie zaś z powszechnymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w efekcie niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów, sprzęt należy odpowiedzialnie zutylizować, promując zrównoważone metody ponownego
wykorzystania surowców. Zużyte urządzenie należy przekazać to
odpowiedniego punktu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca zobowiązany
jest przyjąć taki produkt i poddać go przyjaznemu środowisku
recyklingowi.
R410A(R32/125:50/50):2087.5
28
1
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10. Termostat

OSTRZEŻENIE

Montaż termostatu jest bardzo zbliżony do instalacji czujnika temperatury powietrza.

Przed przystąpieniem do
18
34 montażu, należy sprawdzić
czy napięcie w miejscu
podłączania
urządzenia
pokrywa się z danymi na
tabliczce znamionowej urządzenia oraz moc zasilania,
Termostat
Termostat
przewód zasilający lub
gniazdko elektryczne odpoPodłączanie okablowania termostatu
wiadają poborowi mocy
(1) Należy zdjąć przednią obudowę modułu hydraulicznego i otworzyć moduł sterujący.
urządzenia.
Urządzenia
nie wolno
XT5
XT5 obsługi-XT6
wać
mokrymi
rękoma.
19
20
21
22
23
24
33

L(220V AC)

N

CHŁODZENIE

GRZANIE

WYŁ.

WYŁ.

24V AC

24V GND

CHŁODZENIE

GRZANIE

W
momencie
wystąpienia
nieprawidłowości, jak zapach
17
spalenizny, należy niezwłocznie
odłączyć zasilanie i skontaktować się z punktem serwisowym.

(2) Sprawdzić specyfikacje zasilania termostatu. W przypadku 230 V, odnaleźć listwę zaciskową XT5 i zaciski nr
22~24 oraz listwę XT6 i zaciski nr 33~34. W przypadku 24 V, odnaleźć listwę zaciskową XT5 i zaciski nr 17~21.

termostatu grzewczo/chłodzącego,
należy podłączyć
przewody zgodnie z powyższym schema(3) W przypadku
Jeżeli
nieprawidłowość
nie Takie postępowanie
grozi pora-

tem. usunięta, może dojść
zostanie
do
uszkodzenia
Przykłady
montażu urządzenia,
porażenia prądem lub wzniecenia ognia.

żeniem prądem.

Aby zapobiec wznieceniu ognia,
system należy podłączyć do
wydzielonego obwodu zasilania.

Jeżeli urządzenie nie będzie
używane przez dłuższy czas,
należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego oraz opróżnić
moduł hydrauliczny i zasobnik
C.W.U.
UWAGA

Nie wolno dopuścić do
uszkodzenia
przewodu
elektrycznego lub stosować
przewód niezgodny ze
specyfikacją.

• Nigdy nie wolno jednocześnie używać termostatów 230V AC i 24V AC, w przeciwnym razie dojdzie do zwarcia i odcięcia zasilania przez zabezpieczenie.
• Nastawa temperatury za pomocą termostatu (grzanie lub chłodzenie) powinna mieścić się w zakresie dopuszczalnym
dla tego produktu.
• Informacje o innych ograniczeniach można znaleźć na poprzednich stronach, w części dotyczącej czujnika temperatury
10~30°C, za pomocą dużego
Bezpośrednio na ścianie lub puszce montażowej
Zakres
nastawy
Montaż
powietrza.
pokrętła regulacji
(wkręty montażowe w zestawie).
• Nie
Nie podłączać
zewnętrznych
urządzeń elektrycznych.
Przewodu
230V
AC (24V
AC) oraz
230Vpostępowanie
GND
GND) może
należy
Takie
W przeciwnym
razie,
nagromanależy stosować
wielofunkMaks.
9 zacisków
śrubowych
na(24V
urządzenie,
używaćzasilania
wyłącznie
do podłączenia
elektrycznego
Napięcie
230V,
50/60Hz
możli-wość podłączenia
przewodów
o przekroju
doprowadzić
do przegrzania
dzony termostatu.
kurzOkablowanie
może spowodować
cyjnych
rozgałęźników
elektrycz• nych
Nigdylub
nie przedłużaczy.
podłączać zewnętrznych urządzeń
elektrycznych,
jak
zawory,
klimakonwektory
itp.
W
przypadku
podłączedo
1,5
mm².
lub wzniecenia ognia.
przegrzanie, wzniecenie ognia
nia,
płytka główna urządzenia może ulec lub
poważnemu
uszkodzeniu. zasobniPrzełącznik
zimą zamarznięcie
Styk przełączny
Obudowa
2-elementowa, tworzywo sztuczne
termostatu
• Montaż
termostatu jest zbliżony do instalacji
czujnika
temperatury
powietrza w pomieszczeniu.
ka z wodą lub współosiowego

• Styki sygnału „WYŁ.”
mogą
pozostać
wolne
bez
na normalną pracę. Jeżeli sygnał grzania i chłodzenia nie
Typowa
różnica
temperatury
1°Cwpływu
wymiennika
ciepła.
Wymiary
85*130*40 mm (S*W*G)
zostanie
wykryty, uznaje
się,
że termostat
jest20wyłączony.
Dokładność
(grzanie
i chłodzenie)
przy
do
nastawy
50% obciążeniu, z podłączonym
Klasa ochrony IP30
przyspieszeniem wyłączenia.
4(2)A, 230V, do typowych obciążeń zalicza się wentylatory,
zawory strefowe, przekaźniki,
Specyfikacje
sprężarki. Sprężarki o mocy Warunki pracy Zakres temperatury pracy 0 do 40°C
elektryczne
przekraczającej 0,5 kW powinny
być załączane za pomocą
stycznika.
Ponad 100000 cykli (dla wszystTyposzereg XE70 posiada certyfikację CE, RoHs
kich obciążeń) dla styków termooraz WEEE. W celu pozyskania informacji regulostatu zasilanego 230 V. Ponad
Żywotność
Zgodność
wanych, na życzenie dostępne są dokumenty
6000 operacji dla wszystkich
DoC/CoC D0045. Okablowanie produktu musi być
przycisków
obsługiwanych
zgodne z dyrektywą CE.
ręcznie.

29
2
33

używać wyłącznie do podłączenia elektrycznego termostatu.
• Nigdy nie podłączać zewnętrznych urządzeń elektrycznych, jak zawory, klimakonwektory itp. W przypadku podłączenia,
płytka główna urządzenia może ulec poważnemu uszkodzeniu.
w pomieszczeniu.
• Montaż termostatu jest zbliżony do instalacji czujnika temperatury powietrza
Pompa
ciepła powietrze-woda ECO HOME
Styki
sygnału
„WYŁ.”
mogą
pozostać
wolne
bez
wpływu
na
normalną
pracę.
Jeżeli sygnał grzania i chłodzenia nie zosta•
nie wykryty, uznaje się, że termostat jest wyłączony.

Instrukcje bezpieczeństwa (należy koniecznie przestrzegać)

11. Zawór 2-drogowy

ZawórOSTRZEŻENIE:
2-drogowy nr 1: wymagany
jest do regulacji przepływu
wodydo
w trybie
chłodzenia
lub grzania. Jego
zadaniem
Niezastosowanie
się ściśle
podanych
ostrzeżeń,
może

jest odcięcie
dopływu wody
do obwodu ogrzewania
podłogowego,
w momencie
do
doprowadzić
do poważnego
uszkodzenia
urządzenia
lubzałączenia
obrażeńklimakonwektora
ciała.
pracy w trybie chłodzenia.

UWAGA: Niezastosowanie się ściśle do podanych uwag, może doprowadzić do
lekkich lub średnich uszkodzeń urządzenia lub obrażeń ciała.

Informacje ogólne
Typ

Zasilanie

Tryb pracy

Obsługiwany

Otwarcie zaworu wody

Tak

Symbol ten wskazuje czynności niedozwolone. Nieprawidłowo wykonane
Zamknięcie zaworu wody
Tak
NORMALNIE
OTWARTY
czynności
mogą spowodować
poważne uszkodzenia lub śmierć.
230V 50Hz ~AC
2-żyłowy

Symbol ten wskazuje elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
Zamknięcie zaworu wody
Tak
NORMALNIE
ZAMKNIĘTY wykonane
Nieprawidłowo
mogą spowodować obrażenia ciała lub
230Vczynności
50Hz ~AC
2-żyłowy
Tak
Otwarcie zaworu wody
uszkodzenie
mienia.

(1) Typ normalnie otwarty. Jeżeli zasilanie elektrycznie NIE dopływa do zaworu, pozostaje on otwarty. (Po podaniu zasilania, zawór zostaje zamknięty.)

UWAGA

(2) Typ normalnie zamknięty. Jeżeli zasilanie elektryczne NIE dopływa do zaworu, pozostaje on zamknięty.

N

L1(OFF)

L2(ON)

Po odebraniu produktu, sprawdź jego wygląd zewnętrzny oraz dołączone akcesoria,
(Po podaniu zasilania, zawór zostaje otwarty.)
sprawdź zgodność
z zamówieniem.
Podłączanie
okablowania modelu
zaworu 2-drogowego:
Projekt
i prace montażowe
muszą
być wykonane
przez poniższe
uprawniony
personel, zgodnie
W
celu podłączenia
okablowania zaworu
2-drogowego,
należy wykonać
operacje.
z mającymi
zastosowanie
regulacjami
i przepisami
Krok
1. Zdjąć przednią
obudowę modułu
hydraulicznego
i otworzyć oraz
moduł niniejszą
sterujący. instrukcją.
Krok
2. Odnaleźć listwę
zaciskową
i podłączyć przewody
zgodnieurządzenia
z poniższym rysunkiem.
Po zakończeniu
prac
montażowych,
podłączenie
do zasilania możliwe jest
dopiero po stwierdzeniu braku jakichkolwiek
4
5 problemów.
6
XT2
Należy zapewnić okresowe czyszczenie i konserwację urządzenia, po dłuższym okresie normalnej pracy, dla wydłużenia eksploatacji i zapewnienia niezwodnej pracy.
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, powinien zostać wymieniony przez
producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub inną wykwalifikowaną osobę, aby
Zawór 2-drogowy 1
uniknąć niebezpieczeństwa.
Urządzenie należy zainstalować zgodnie
z krajowymi przepisami, dotyczącymi instaOSTRZEŻENIE
lacji elektrycznej.
• Typ normalnie otwarty należy podłączyć do przewodów (ON) i (N) w celu zamykania zaworu w trybie chłodzenia.
Produkt
ten
jest rodzajem
systemu
klimatyzacji
i niezaworu
dopuszcza
się jego
• Typ
normalnie
zamknięty
należy podłączyć
do przewodów
(OFF) i (N)komfortu
w celu zamykania
w trybie chłodzenia.
• (ON):
sygnał liniowy
(dla typuwystępowania
normalnie otwartego)
z płytki PCB o
do działaniu
zaworu 2-drogowego
montażu
w miejscu
substancji
korozyjnym, wybuchowym
• (OFF): sygnał liniowy (dla typu normalnie zamkniętego) z płytki PCB do zaworu 2-drogowego
lub łatwopalnym oraz smogu; w przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego
• (N): sygnał neutralny z płytki PCB do zaworu 2-drogowego
funkcjonowania, skrócenia okresu eksploatacji, zagrożenia wznieceniem ognia lub
poważnych obrażeń. W powyższych warunkach należy stosować klimatyzatory przeznaczone do celów specjalnych.
30

Prawidłowa utylizacja
Symbol ten oznacza, że na terenie Unii Europejskiej, produkt
powinien być usuwany osobno, nie zaś z powszechnymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w efekcie niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów, sprzęt należy odpowiedzialnie zutylizować, promując zrównoważone metody ponownego
wykorzystania surowców. Zużyte urządzenie należy przekazać to
odpowiedniego punktu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca zobowiązany
jest przyjąć taki produkt i poddać go przyjaznemu środowisku
recyklingowi.
R410A(R32/125:50/50):2087.5
1
34
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12. Zawór 3-drogowy
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OSTRZEŻENIE

Zawór 3-drogowy wymagany jest dla zasobnika C.W.U. Jego zadaniem jest przełączanie przepływu wody między

Przed przystąpieniem do
montażu, należy sprawdzić
czy napięcie w
miejscu
Tryb pracy
Obsługiwany
podłączania
urządzenia
Wybór „przepływu A” między „przepływem A” i „przepływem B”
Tak
pokrywa się z danymi na
3-żyłowy
Wybór „przepływu B” między „przepływem B”tabliczce
i „przepływem
A”
Tak
znamionowej
urządzenia
oraz
moc
zasilania,
(1) SPDT = przekaźnik jednobiegunowy, dwupołożeniowy. Trzy żyły obejmują Fazę1 (do wyboru przepływu B)
przewód zasilający lub
i przewód neutralny (wspólny).
gniazdko elektryczne odpo(2) Przepływ A oznacza „przepływ wody z modułu hydraulicznego do układu ogrzewania
wiadają podłogowego”.
poborowi mocy
C.W.U.”.
(3) Przepływ B oznacza „przepływ wody z modułu hydraulicznego do zasobnika
urządzenia.

układem
ogrzewania podłogowego
zasobniku.
Urządzenia wody
nie wwolno
obsługiW
momencie
wystąpieniai podgrzewaniem
Informacje
ogólne
nieprawidłowości,

jak zapach
spalenizny,
należy
niezwłocznie
Typ
Zasilanie
odłączyć zasilanie i skontaktowaćSPDT
się z punktem230V
serwisowym.
50Hz ~AC

wać mokrymi rękoma.

Aby podłączyć zawór 3-drogowy, należy wykonać poniższe operacje:
Krok 1. Zdjąć przednią obudowę modułu hydraulicznego i otworzyć moduł sterujący.

Jeżeli2. Odnaleźć
nieprawidłowość
niezaciskową
Takiei podłączyć
postępowanie
grozizgodnie
pora- z poniższym schematem.
Krok
właściwą listwę
przewody
zostanie usunięta, może dojść
do uszkodzenia urządzenia,
porażenia prądem lub wzniecenia ognia.

żeniem prądem.

Aby zapobiec wznieceniu ognia,
system należy podłączyć do
wydzielonego obwodu zasilania.

Jeżeli urządzenie nie będzie
używane przez dłuższy czas,
należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego
oraz 2opróżnić
Zawór 3-drogowy
moduł hydrauliczny i zasobnik
C.W.U.
OSTRZEŻENIE

XT2

1

2

3

N

L2(ON)

L1(OFF)

Nie wolno dopuścić do
uszkodzenia
przewodu
elektrycznego lub stosować
przewód niezgodny ze
specyfikacją.

• Po podaniu napięcia na przewody (OFF) i (N), zawór 3-drogowy powinien wybrać obwód zasobnika.
• Po podaniu napięcia na przewody (ON) i (N), zawór 3-drogowy powinien wybrać obwód ogrzewania podłogowego.
• (ON): Sygnał liniowy (podgrzewanie wody w zasobniku) z płytki głównej do zaworu 3-drogowego.
• (OFF): Sygnał liniowy (ogrzewanie podłogowe) z płytki głównej do zaworu 3-drogowego.
• (N): Sygnał neutralny z płytki głównej do zaworu 3-drogowego.

13. Inne, dodatkowe źródła ciepła
System
umożliwia
podłączenie
innych, dodatkowych
źródełrazie,
ciepłanagromai sterowanie nimiTakie
poprzez
podanie napięcia
230V
postępowanie
może
W przeciwnym
Nie należy
stosować
wielofunkzcyjnych
płyty głównej,
kiedy temperatura
spadnie
poniżej
punkt nastawy dla
uruchomienia
doprowadzić
do pomocniczego
przegrzania
dzony kurz
może
spowodować
rozgałęźników
elektrycz- zewnętrzna

nych lub
przedłużaczy.
źródła
ciepła.

przegrzanie, wzniecenie ognia
lub zimą zamarznięcie
zasobni7
8
ka XT2
z wodą lub współosiowego
wymiennika ciepła. N

lub wzniecenia ognia.

Inne źródło ciepła

14. Moduł współpracujący z czytnikami kart-kluczy
W przypadku korzystania z funkcji współpracy z czytnikami kart-kluczy, montaż należy wykonać zgodnie z poniższym
schematem:
(1) KEH-08VER, KEH-10VER
XT4

3

4

Moduł współpracujący z czytnikami kart-kluczy

31
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(2) KEH-12VER,
KEH-14VER
Instrukcje
bezpieczeństwa

(należy koniecznie przestrzegać)

XT4 się
OSTRZEŻENIE:
Niezastosowanie
do podanych ostrzeżeń, może
:
25 ściśle
26
doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.

UWAGA: Niezastosowanie się ściśle do podanych uwag, może doprowadzić do
lekkich lub średnich uszkodzeń urządzenia lub obrażeń ciała.
Moduł współpracujący z czytnikami
r
kart-kluczy

Symbol ten wskazuje czynności niedozwolone. Nieprawidłowo wykonane
15. Napełnianie instalacji czynnikiem
czynności mogą spowodować poważne uszkodzenia lub śmierć.

(1) Jednostka zewnętrzna została fabrycznie napełniona czynnikiem chłodniczym. Instalację można uzupełnić

Symbol ten wskazuje elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
Nieprawidłowo wykonane czynności mogą spowodować obrażenia ciała lub
Sprawdzić zawór cieczy i gazu jednostki zewnętrznej. Zawory powinny być całkowicie zamknięte.
uszkodzenie mienia.
dodatkową ilością czynnika podczas wykonywania prac montażowych.

(2)

(3) Podłączyć pompę próżniową do zaworu cieczy i gazu jednostki zewnętrznej w celu usunięcia powietrza z
modułu hydraulicznego oraz instalacji przyłączeniowej. Należy odnieść się do poniższego rysunku:

UWAGA

Manometr

Manometr

Po odebraniu produktu, sprawdź jego wygląd zewnętrzny oraz dołączone akcesoria,
Zawór wysokiego ciśnienia
niskiego modelu
ciśnienia z zamówieniem.
sprawdźZawór
zgodność
Projekt i prace Zawór
montażowe
cieczy muszą być wykonane przez uprawniony personel, zgodnie
Pompa próżniowa
z mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami oraz niniejszą
instrukcją.
Po zakończeniu prac montażowych, podłączenie urządzenia do zasilania możliwe jest
dopiero po stwierdzeniu braku jakichkolwiek problemów.
Należy zapewnić okresowe czyszczenie i konserwację urządzenia, po dłuższym okresie normalnej pracy, dla wydłużenia eksploatacji i zapewnienia niezwodnej pracy.
Rurka przyłączeniowa
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, powinien zostać wymieniony przez
Zawór gazu
producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub inną wykwalifikowaną osobę, aby
(4) Po upewnieniu się, że układ jest szczelny oraz w czasie przestoju sprężarki, instalację można napełnić dodatuniknąć
niebezpieczeństwa.
kową, określoną ilością czynnika R410A, poprzez przyłącze do napełniania na zaworze cieczowym jednostki
Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami, dotyczącymi instazewnętrznej.
lacji elektrycznej.
• Należy zwrócić uwagę na ilość napełnianego, ciekłego czynnika, która powinna odpowiadać specyfikacjom.
Produkt
ten jest
rodzajem
systemu gazów,
klimatyzacji
komfortu
i nie
dopuszcza
się jego
Ponieważ
czynnik
ten jest mieszaniną
napełnianie
go w fazie
gazowej
może doprowadzić
do
zmiany
jego
składu,
uniemożliwiając
prawidłową
pracę
systemu.
montażu w miejscu występowania substancji o działaniu korozyjnym, wybuchowym
Przed przystąpieniem
napełniania
układu, należy sprawdzić
czy zbiornik
jest wyposażony
lub •łatwopalnym
oraz do
smogu;
w przeciwnym
razie może
dojśćz czynnikiem
do nieprawidłowego
w syfon.
funkcjonowania,
skrócenia okresu eksploatacji, zagrożenia wznieceniem ognia lub
poważnych obrażeń. W powyższych warunkach należy stosować klimatyzatory przeznaczone do celów specjalnych.
Zbiornik z syfonem

Zbiornik bez syfonu

Prawidłowa utylizacja

Symbol ten oznacza, że na terenie Unii Europejskiej, produkt
powinien być usuwany
osobno, nie zaś z powszechnymi odpadaOSTRZEŻENIE
mi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć potencjalnego zagro• Jeżeli napełnianie zostanie przerwane lub zakończone, należy ponownie sprawdzić urządzenie, ale bez uruchamiania
żenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w efekcie niekontrolopracy sprężarki.
wanego unieszkodliwiania odpadów, sprzęt należy odpowiedzialnie zutylizować, promując zrównoważone metody ponownego
UWAGA
wykorzystania surowców. Zużyte urządzenie należy przekazać to
• Do wytwarzania próżni w układzie
nie wolno używać
mieszaniny
par czynnika
i powietrza lub tlenu
względu
na ryzyko
odpowiedniego
punktu
zbiórki
lub skontaktować
sięzeze
sprzedaweksplozji.
cą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca zobowiązany
jest przyjąć taki produkt i poddać go przyjaznemu środowisku
recyklingowi.
R410A(R32/125:50/50):2087.5
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16. Odzysk czynnika

OSTRZEŻENIE
W przypadku zmiany miejsca montażu urządzenia
lub utylizacji modułu hydraulicznego/jednostki zewnętrznej,
należy odsysać czynnik z instalacji, zgodnie z poniższą procedurą, aby uniemożliwić przedostania się czynnika do

Przed przystąpieniem do
wystąpienia Urządzenia nie wolno obsługimontażu, należy sprawdzić
jak zapach wać mokrymi rękoma.
(1) Odłączyćnależy
urządzenia
od zasilania (zabezpieczenie elektryczne).
czy napięcie w miejscu
spalenizny,
niezwłocznie
podłączania
urządzenia
odłączyć
zasilanie
i
skontakto(2) Podłączyć zawór niskiego ciśnienia zestawu manometrów do przyłącza do napełniania
(po stronie
niskiego
pokrywa
się
z
danymi
na
wać ciśnienia)
się z punktem
serwisowym.
jednostki zewnętrznej.
tabliczce
znamionowej
urzą(3) Całkowicie zamknąć odcinający zawór cieczy.
dzenia oraz moc zasilania,
(4) Ponownie załączyć zasilanie (zabezpieczenie elektryczne).
przewód zasilający lub
Nawiązanie komunikacji między modułem hydraulicznym i jednostką zewnętrzną zajmuje
około
3 minut od załączegniazdko
elektryczne
odponia zasilania (zabezpieczenie elektryczne). Operację odsysania czynnika należy uruchomić
około 3 do 4mocy
minut
wiadają popoborowi
urządzenia.
od załączenia zasilania (zabezpieczenie elektryczne).
W

momencie

atmosfery.
nieprawidłowości,

(5) Wykonać operację odzysku czynnika (tryb odsysania).
Aby przejść do trybu odsysania należy nacisnąć na 5 sekund przycisk W GÓRĘ na głównej stronie interfejsu.

Jeżeli nieprawidłowość nie
zostanie usunięta, może dojść
do uszkodzenia urządzenia,
porażenia prądem lub wzniecenia ognia.

Takie postępowanie grozi porażeniem prądem.

Aby zapobiec wznieceniu ognia,
system należy podłączyć do
wydzielonego obwodu zasilania.

Jeżeli urządzenie nie będzie
używane przez dłuższy czas,
należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego oraz opróżnić
moduł hydrauliczny i zasobnik
C.W.U.

Nie wolno dopuścić do
uszkodzenia
przewodu
elektrycznego lub stosować
przewód niezgodny ze
specyfikacją.

(6) Całkowicie zamknąć zawór kulowy na rurze gazowej jednostki zewnętrznej po osiągnięciu na manometrze
ciśnienia 0,05 do 0 Mpa (około 0,5 do 0 kgf/cm²) i niezwłocznie zatrzymać pracę klimatyzatora. Następnie
nacisnąć przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ lub WŁ./WYŁ. aby zakończyć tryb odsysania czynnika.

Nie należy stosować wielofunkcyjnych rozgałęźników elektrycznych lub przedłużaczy.

W przeciwnym razie, nagromadzony kurz może spowodować
przegrzanie, wzniecenie ognia
lub zimą zamarznięcie zasobnika z wodą lub współosiowego
wymiennika ciepła.

Takie postępowanie może
doprowadzić do przegrzania
lub wzniecenia ognia.

(7) Wyłączyć zasilanie (zabezpieczenie elektryczne), odłączyć zestaw manometrów, a następnie odłączyć instalację chłodniczą.

OSTRZEŻENIE
• W przypadku odsysania czynnika, przed rozłączeniem przewodów chłodniczych, w pierwszej kolejności należy zatrzymać
sprężarkę.
• Jeżeli przewody chłodnicze zostaną rozłączone podczas pracy sprężarki oraz przy otwartym zaworze odcinającym (zawór
kulowy), ciśnienie w układzie chłodniczym może wzrosnąć do nieprawidłowej wartości w przypadku przedostania się do
wnętrza powietrza, powodując pęknięcie rur, obciążenie obudowy sprężarki itp.
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17. Postępowanie
urządzeniem
Instrukcjezbezpieczeństwa
(należy koniecznie przestrzegać)
Podczas montażu lub przenoszenia urządzenia, należy zachować ostrożność aby do instalacji chłodniczej nie przedoOSTRZEŻENIE:
Niezastosowanie się ściśle do podanych ostrzeżeń, może
:
stały się inne substancje, poza czynnikiem chłodniczym. W przewodach instalacji nie może znajdować się powietrze.

doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.

Jeżeli powietrze lub inne substancje przedostaną się do instalacji, ciśnienie w układzie wzrośnie, co spowoduje uszkoUWAGA: Niezastosowanie się ściśle do podanych uwag, może doprowadzić do
dzenie sprężarki.

lekkich lub średnich uszkodzeń urządzenia lub obrażeń ciała.

Instalacji nie wolno napełniać innym typem czynnika. W przeciwnym razie, wydajność pracy będzie ograniczona,
Symbol
ten wskazuje
czynności aniedozwolone.
Nieprawidłowo
wykonane
może dojść
do niesprawności,
usterki mechanicznej,
nawet poważnego zagrożenia
bezpieczeństwa.

czynności mogą spowodować poważne uszkodzenia lub śmierć.

Jeżeli na czas przenoszenia lub konserwacji urządzenia konieczne jest odzyskanie czynnika z instalacji, należy zastosowaćSymbol
manometr.
Przełączyć
urządzenie
na tryb
i całkowicie
zamknąć
zawór po stronie
wysokiego
ten
wskazuje
elementy,
nachłodzenia
które należy
zwrócić
szczególną
uwagę.
ciśnieniaNieprawidłowo
(zawór cieczy). Kiedy
wskazanie
na
manometrze
osiągnie
wartość
z
zakresu
0~0,05
MPa
(około
30s~40s),
wykonane czynności mogą spowodować obrażenia ciała lub
należy całkowicie
zamknąć
zawór
po
stronie
wysokiego
ciśnienia
(zawór
gazu),
wyłączyć
urządzenie
i
odłączyć
je
uszkodzenie mienia.
całkowicie od zasilania.
Jeżeli czas trwania odzysku czynnika będzie wydłużony,
do systemu może przedostać się powietrze. W takim przyUWAGA
padku, ciśnienie w układzie wzrośnie, co spowoduje uszkodzenie sprężarki.

Po odebraniu produktu, sprawdź jego wygląd zewnętrzny oraz dołączone akcesoria,

Podczas operacji odzysku czynnika, należy upewnić się, że zawory cieczy i gazu są całkowicie zamknięte oraz że
sprawdź zgodność modelu z zamówieniem.
zasilanie zostało odłączone przed przystąpieniem do demontażu rurek przyłączeniowych.

Projekt i prace montażowe muszą być wykonane przez uprawniony personel, zgodnie

Jeżeli rura przyłączeniowa zostanie rozłączona w trakcie pracy sprężarki, do układu może przedostać się powietrze.
z mającymi
regulacjami
przepisami
oraz niniejszą
W takim
przypadku,zastosowanie
ciśnienie w układzie
wzrośnie, co ispowoduje
uszkodzenie
sprężarki. instrukcją.

Po zakończeniu
praci przed
montażowych,
podłączenie
urządzenia
możliwezostała
jest
Podczas
montażu urządzenia
uruchomieniem
sprężarki, należy
upewnić się,do
że zasilania
rurka przyłączeniowa
dopiero
po stwierdzeniu braku jakichkolwiek problemów.
prawidłowo
podłączona.
Należy
zapewnić
okresowe czyszczenie
i konserwację
urządzenia,
po dłuższym
okreJeżeli
sprężarka
zostanie uruchomiona
przed zakończeniem
łączenia rur oraz
oraz kiedy zawór
odcinający zostanie
otwarty,
powietrze
może
dostać
się
do
układu.
W
takim
przypadku
ciśnienie
w
układzie
wzrośnie,
a
sprężarka
sie normalnej pracy, dla wydłużenia eksploatacji i zapewnienia niezwodnej pracy.ulegnie
uszkodzeniu.
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, powinien zostać wymieniony przez

Moduł hydrauliczny i jednostkę zewnętrzną należy właściwie połączyć za pomocą wymaganego przewodu. Zacisk
producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub inną wykwalifikowaną osobę, aby
okablowania należy prawidłowo zabezpieczyć, bez wywierania bezpośredniego nacisku.

uniknąć niebezpieczeństwa.
Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami, dotyczącymi instaPrzewodu nie można modyfikować ani przedłużać go.
lacji elektrycznej.
Jeżeli
długość przewodu
niewystarczająca,
należy
skontaktować komfortu
się z uprawnionym
usług posprzedażProdukt
ten jest jest
rodzajem
systemu
klimatyzacji
i nie punktem
dopuszcza
się jego
nych w celu nabycia dedykowanego przewodu o odpowiedniej długości.
montażu w miejscu występowania substancji o działaniu korozyjnym, wybuchowym
lub łatwopalnym oraz smogu; w przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego
funkcjonowania, skrócenia okresu eksploatacji, zagrożenia wznieceniem ognia lub
poważnych obrażeń. W powyższych warunkach należy stosować klimatyzatory przeznaczone do celów specjalnych.
Niepoprawnie podłączony przewód lub nieodpowiednio zabezpieczony zacisk okablowania stwarzają ryzyko pożaru.

Prawidłowa utylizacja
Symbol ten oznacza, że na terenie Unii Europejskiej, produkt
powinien być usuwany osobno, nie zaś z powszechnymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w efekcie niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów, sprzęt należy odpowiedzialnie zutylizować, promując zrównoważone metody ponownego
wykorzystania surowców. Zużyte urządzenie należy przekazać to
odpowiedniego punktu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca zobowiązany
jest przyjąć taki produkt i poddać go przyjaznemu środowisku
recyklingowi.
R410A(R32/125:50/50):2087.5
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18. Montaż izolowanego zasobnika C.W.U.
OSTRZEŻENIE
18.1 Prace montażowe

W

momencie

wystąpienia

Urządzenia nie wolno obsługi-

Przed przystąpieniem do

Izolowany
zasobnik C.W.U.
zainstalować
w odległości
5 m w poziomie oraz 3 m
w pionie od
modułu
hydrauliczmontażu,
należy
sprawdzić
wać mokrymi
rękoma.
nieprawidłowości,
jaknależy
zapach

czy napięcie w miejscu

nego.
Zasobnik należy
wewnątrz budynku.
spalenizny,
należyzainstalować
niezwłocznie

Stojący
zasobnik
należy zainstalować
bez zawieszania.
Miejsce
podłączania
urządzenia
odłączyć
zasilanie
i skontakto-w pionie, spodnią część należy posadowić na podłożu,

pokrywa
się z danymi
wać sięmusi
z punktem
serwisowym.
montażu
być wystarczająco
mocne. Aby uniknąć wibracji, zasobnik wody należy
przymocować
do ścianynaza
tabliczce
znamionowej
pomocą wkrętów, zgodnie z poniższym rysunkiem. Należy również uwzględnić obciążenie
zasobnika
podczas urząmontadzenia oraz moc zasilania,
przewód zasilający lub
gniazdko elektryczne odpowiadają poborowi mocy
urządzenia.

żu.
Zasobnik

Przymocować
wkrętami

Jeżeli nieprawidłowość nie
zostanie usunięta, może dojść
do uszkodzenia urządzenia,
porażenia prądem lub wzniecenia ognia.

Takie postępowanie grozi porana podłożu,
żeniem prądem. Montaż
bez zawieszania

Nie wolno dopuścić do
Aby zapobiec wznieceniu ognia, Jeżeli urządzenie nie będzie
uszkodzenia
przewodu
system należy podłączyć do używane przez dłuższy czas,
lub stosować
wydzielonego
obwodu
odłączyć
prze-ii wody
W pobliżu
pobliżu zasobnika
zasobnika
muszązasilania.
znajdować się
sięnależy
przyłącza
instalacjiwtyczkę
wodociągowej
wodyelektrycznego
ciepłej oraz
oraz odpływ
odpływ
podłogowy,
W
muszą
znajdować
przyłącza
instalacji
wodociągowej
ciepłej
podłogowy,
przewód
niezgodny
ze
wodu
zasilającego
oraz
opróżnić
niezbędne
do
uzupełniania
wody,
zasilania
wodą
ciepłą
oraz
opróżniania
zasobnika.
niezbędne do uzupełniania wody, zasilania wodą ciepłą oraz opróżniania zasobnika.
specyfikacją.
moduł
hydrauliczny
i
zasobnik
Podłączanie dopływu/odpływu
dopływu/odpływu wody:
wlotu
wody
Podłączanie
wody: należy
należypodłączyć
podłączyćzwrotny
zwrotnyzawór
zawórbezpieczeństwa
bezpieczeństwadodoprzyłącza
przyłącza
wlotu
wody zaC.W.U.
zasobnika,
używając
rury
PPR,
zgodnie
z powyższym
rysunkiem.
Połączenie
należy
uszczelnić.
Drugi
koniec
sobnika,
używając
rury
PPR,
zgodnie
z powyższym
rysunkiem.
Połączenie
należy
uszczelnić.
Drugi
koniec
zwrotnego
zwrotnego
zaworu bezpieczeństwa
należy podłączyć
do przyłącza
wodociągowej.
Dopływwody
ciepłejoraz
wody
zaworu
bezpieczeństwa
należy podłączyć
do przyłącza
instalacji instalacji
wodociągowej.
Dopływ ciepłej
odpływ
oraz odpływ
wody należy
z zasobnika
należy
przy
użyciu rur PPR.
wody
z zasobnika
wykonać
przywykonać
użyciu rur
PPR.

Nie należy stosować wielofunkcyjnych rozgałęźników elektrycznych lub przedłużaczy.

Takie postępowanie może
W przeciwnym razie, nagromadoprowadzić do przegrzania
dzony kurz może spowodować
lub wzniecenia ognia.
przegrzanie, wzniecenie ognia
lub zimą zamarznięcie zasobniZwrotny zawór bezpieczeństwa
ka z wodą lub współosiowego
Instalacja wodociągowa
wymiennika ciepła.

Uwaga
Uwaga
Nleży zastosować izolację termiczną i nie wolno używać rur metalowych. Przed pierwszym użyciem należy
Należy zastosować izolację termiczną i nie wolno używać rur metalowych. Przed pierwszym użyciem należy
całkowicienapełnić
napeł-nić
zasobnik
wodą.
całkowicie
zasobnik
wodą.
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18.2 Podłączanie
instalacji
hydraulicznej
Instrukcje
bezpieczeństwa

(należy koniecznie przestrzegać)

(1)

Przygotowanie instalacji rurowej: rura dopływowa/wylotowa wody obiegowej musi być odpowiednia dla wody
OSTRZEŻENIE:
Niezastosowanie
się zewnętrznej
ściśle do dn25
podanych
ostrzeżeń,
: o zalecanej
gorącej,
rura PPR
nominalnej średnicy
i S2,5 (grubość
ścianki może
4,2 mm). Rura
doprowadzićzimną
do poważnego
urządzenia
lubrównież
obrażeń
ciała.
doprowadzająca
wodę oraz rura uszkodzenia
wylotowa wody ciepłej
z zasobnika
muszą
być odpowiednie
dla wody gorącej, rura PPR o zalecanej nominalnej średnicy zewnętrznej dn20 i S2,5 (grubość ścianki 3,4
UWAGA: Niezastosowanie się ściśle do podanych uwag, może doprowadzić do
mm).

(2)

Montaż rur wlotu/wylotu wody z zasobnika: zwrotny zawór bezpieczeństwa, filtr oraz zawór odcinający muszą
Symbol
ten wskazuje
czynności
niedozwolone.
być
zainstalowane
na rurze wlotu
wody, zgodnie
ze schematem Nieprawidłowo
montażowym modułuwykonane
hydraulicznego. Na
czynności
mogą
spowodować
poważne
uszkodzenia lub śmierć.
rurze
wylotu wody
wymagany
jest co najmniej
zawór odcinający.

(3)

Montaż
rur spustowych
na dnie
zasobnika C.W.U.:
połączyć
fragmentem
PPR zawór spustowy
Symbol
ten wskazuje
elementy,
na które
należy
zwrócićrury
szczególną
uwagę. z odpływem podłogowym. Zawór odcinający musi być zainstalowany na środku rury spustowej oraz w miejscu łatwo
Nieprawidłowo wykonane czynności mogą spowodować obrażenia ciała lub
dostępnym dla użytkownika.

(4)

Po podłączeniu wszystkich rur instalacji hydraulicznej, w pierwszej kolejności należy wykonać próbę szczelności. Po wykonaniu próby, rury instalacji, czujnik temperatury wody oraz przewody należy zamocować opaUWAGA
skami przy module.

lekkich lub średnich uszkodzeń urządzenia lub obrażeń ciała.

uszkodzenie mienia.

(5)
znajdują
się na schemacie
urządzenia.
Po Szczegóły
odebraniu
produktu,
sprawdźmontażowym
jego wygląd
zewnętrzny

oraz dołączone akcesoria,

sprawdź zgodność modelu z zamówieniem.
Projekt i prace montażowe muszą być wykonane przez uprawniony personel, zgodnie
z mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami oraz niniejszą instrukcją.
Moduł hydrauliczny
Po zakończeniu prac montażowych, podłączenie urządzenia do zasilania możliwe jest
dopiero po stwierdzeniu braku jakichkolwiek problemów.
Należy zapewnić
czyszczenie
urządzenia, po dłuższym okreInnyokresowe
czujnik temperatury
(mniej niżi 5konserwację
m)
sie normalnej pracy, dla wydłużenia eksploatacji i zapewnienia niezwodnej pracy.
Zasobnik
C.W.U.
W przypadku uszkodzenia przewodu
zasilającego,
powinien zostać wymieniony przez
producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub inną wykwalifikowaną osobę, aby
Wylot ciepłej wody
uniknąć niebezpieczeństwa.
Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami, dotyczącymi instaInny
lacji elektrycznej.
system
grzewczy
Produkt ten jest rodzajem systemu klimatyzacji
komfortu
i nie
Czujnik
temperatury
1 dopuszcza się jego
montażu w miejscu występowania substancji oZwrotny
działaniu
zawór korozyjnym, wybuchowym
Filtr
bezpieczeństwa
lub łatwopalnym oraz smogu; w przeciwnym razie może dojść
do nieprawidłowego
funkcjonowania, skrócenia okresu eksploatacji, zagrożenia wznieceniem
ognia lub
Woda bieżąca
Czujnik temperatury 2
Wlot zimnej
poważnych obrażeń. W powyższych warunkach
należy stosować klimatyzatory przewody
Spust
znaczone do celów specjalnych.
System grzewczy

Przewód zasilający grzałki elektrycznej

Zawór odcinający

Prawidłowa utylizacja
Symbol ten oznacza, że na terenie Unii Europejskiej, produkt
powinien być usuwany osobno, nie zaś z powszechnymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w efekcie niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów, sprzęt należy odpowiedzialnie zutylizować, promując zrównoważone metody ponownego
wykorzystania surowców. Zużyte urządzenie należy przekazać to
odpowiedniego punktu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca zobowiązany
jest przyjąć taki produkt i poddać go przyjaznemu środowisku
recyklingowi.
R410A(R32/125:50/50):2087.5
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Opis

Gwint połączenia rurowego

Wlot/wylot wody obiegowej modułu hydraulicznego

Męski 1” BSP

Wlot wody zimnej do zasobnika C.W.U.

Żeński 1/2” BSP

Wlot/wylot wody obiegowej zasobnika C.W.U.

Żeński 3/4” BSP

Wylot ciepłej wody z zasobnika C.W.U.

Żeński 1/2” BSP

Pompa ciepła powietrze-woda ECO HOME

Uwagi
OSTRZEŻENIE
(a) Odległość między modułem hydraulicznym i zasobnikiem C.W.U. nie powinna przekraczać 5 m w poziomie
3 m w pionie.
W przypadku większych
odległości,
należyobsługiskontaktowaćPrzed
się z dystrybutorem.
Zaleca do
się
przystąpieniem
Urządzenia
nie wolno
W oraz
momencie
wystąpienia
posadowienie zasobnika
C.W.U. poniżej
modułu hydraulicznego.
montażu, należy sprawdzić
wać mokrymi
rękoma.
nieprawidłowości,
jak zapach
w miejscu
spalenizny,
należymateriały
niezwłocznie
(b) Przygotować
zgodnie z powyższą tabelą rozmiarów złączy. Jeżeli czy
zawór napięcie
odcinający zainstalowany
podłączania
urządzenia
odłączyć
zasilanie
i
skontaktojest poza pomieszczeniem, zaleca się użycie rury PPR aby uniknąć uszkodzeń na skutek zamarznięcia.
pokrywa się z danymi na
wać
się z punktem serwisowym.
(c) Podczas montażu rur łączących należy zachować ostrożność aby do wnętrza instalacji nie przedostał się
tabliczce znamionowej urząkurz i inne nieczystości.
dzenia oraz moc zasilania,
(d) Po podłączeniu wszystkich rur instalacji hydraulicznej, w pierwszej kolejnościprzewód
należy wykonać
próbę
zasilający
lub
szczelno-ści. Po wykonaniu próby, należy zaizolować termicznie instalację hydrauliczną,
zwracając
gniazdko elektryczne odpopoborowi
mocy
szczególną uwagę na zawory i złączki rurowe. Należy zastosować izolację owiadają
odpowiedniej
grubości. W
razie
urządzenia.
konieczności, zainstalować taśmę grzewczą dla rur aby uniknąć ich zamarznięcia.
(e) Dostęp ciepłej wody, dostarczanej z izolowanego zasobnika C.W.U., zależy od ciśnienia wody bieżącej,
dlate-go konieczna jest stała dostawa wody z sieci wodociągowej.

Jeżeli
nieprawidłowość
nie Takie postępowanie grozi pora(f) Podczas
korzystania z systemu, zawór odcinający na wlocie zimnej wody do zasobnika powinien
zostanie usunięta, może dojść żeniem prądem.
standardowo pozostawać otwarty.
do uszkodzenia urządzenia,
porażenia prądem lub wzniecenia ognia.
18.3 Przygotowanie instalacji elektrycznej

Nie wolno dopuścić do
Jeżeli urządzenie nie będzie
uszkodzenia
przewodu
przez dłuższy czas,
elektrycznego lub stosować
wydzielonego
należy odłączyć wtyczkę przeZasady
ogólneobwodu zasilania.
przewód niezgodny ze
wodu
zasilającego
oraz
opróżnić
(1) Przewody, wyposażenie oraz złącza wykorzystywane na miejscu montażu muszą być zgodne z postanowieniaspecyfikacją.
moduł hydrauliczny i zasobnik
mi przepisów i wymaganiami technicznymi.
C.W.U.
Aby zapobiec wznieceniu ognia,

18.3.1
Zasada
prowadzenia
okablowania
system
należy
podłączyć
do używane

(2) Jedynie wykwalifikowaniu elektrycy są uprawnieni do wykonywania instalacji elektrycznej na miejscu montażu.
(3) Przed rozpoczęciem pracy należy wyłączyć zasilanie.
(4) Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowo podłączonego obwodu zewnętrznego odpowiedzialność ponosi
montażysta.
(5) Stosować można wyłącznie przewody miedziane.
(6) Podłączyć przewód zasilający do skrzynki przyłączeniowej urządzenia.
(7) Przewody zasilające należy prowadzić w korytkach, przepustach lub kanałach kablowych.

(8) należy
Przewody
zasilającewielofunkpodłączane doW
skrzynki
przyłączeniowej
muszą być zabezpieczone
gumą lub tworzywem
Takie postępowanie
może
przeciwnym
razie, nagromaNie
stosować
doprowadzić
do
przegrzania
dzony
kurz
może
spowodować
cyjnych
rozgałęźników
elektryczsztucznym aby zapobiec ich uszkodzeniu o krawędź metalowej obudowy.
wzniecenia
ognia.przymocowzniecenie ognia
nych
lub przedłużaczy.
(9) Przewody
zasilające znajdujące sięprzegrzanie,
przy skrzynce przyłączeniowej
urządzenialub
muszą
być starannie
lub
zimą
zamarznięcie
zasobniwane, zabezpieczając zacisk zasilania przed wywieraniem sił zewnętrznych.
ka z wodą lub współosiowego
(10) Przewód zasilający musi być odpowiednio uziemiony.
wymiennika ciepła.
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18.3.2 Specyfikacja
przewodu
zasilającego i wyłącznika
różnicowoprądowego
Instrukcje
bezpieczeństwa
(należy
koniecznie

przestrzegać)

Zaleca się zastosowanie przewodu zasilającego oraz wyłącznika różnicowoprądowego, zgodnych z poniższą

OSTRZEŻENIE:
:
specyfikacją.

Niezastosowanie się ściśle do podanych ostrzeżeń, może
doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.
Wyłącznik

Minimalny przekrój

Minimalny

przekrój przewodu
różnicowoprzewodu
UWAGA: Niezastosowanie
się ściśle do
podanych uwag,
może doprowadzić
do
Zasilanie
Model
zasilającego
prądowy
uziemiającego
lekkich lub średnich uszkodzeń urządzenia lub obrażeń ciała.
(mm )
V,Ph,Hz
(A)
(mm )
Symbol ten wskazuje czynności
niedozwolone.
Nieprawidłowo
wykonane
KEH-08VER/O
3.3 śmierć.
2×3.3
czynności mogą spowodować poważne 20
uszkodzenia lub
2

2

KEH-10VER/O
Symbol

20
3.3
2×3.3
ten wskazuje 220-240,~,50Hz
elementy, na które należy
zwrócić szczególną
uwagę.
KEH-08VER/I
Nieprawidłowo wykonane czynności mogą50spowodować13.3
obrażenia ciała 2×13.3
lub
uszkodzenie
mienia.
KEH-10VER/I
50
13.3
2×13.3

KEH-12VER/O
KEH-14VER/O

25

3.3

4×3.3

25

3.3

4×3.3

UWAGA
380-415,3N~,50Hz

Po
odebraniu produktu, sprawdź jego wygląd20zewnętrzny oraz
KEH-12VER/I
3.3 dołączone akcesoria,
4×3.3
sprawdź
zgodność
modelu
z
zamówieniem.
KEH-14VER/I
20
3.3
4×3.3
Projekt i prace montażowe muszą być wykonane przez uprawniony personel, zgodnie
Uwagi
Uwagi
z(a)
mającymi
zastosowanie
i przepisami
oraz niniejszą
instrukcją.
Instalację elektryczną
należy regulacjami
wyposażyć w wyłącznik
różnicowoprądowy.
Jeżeli
używane są wyłączniki
(a) Po
Instalację
elektryczną
należy
wyposażyć
w
wyłącznik
różnicowoprądowy.
Jeżeli
używane
sąmożliwe
wyłączniki
elekelektryczne z zabezpieczeniem
upływowym,podłączenie
czas reakcji musiurządzenia
być krótszy niżdo
0,1zasilania
s, natężenie
obwodu
upływozakończeniu
prac montażowych,
jest
tryczne z zabezpieczeniem upływowym, czas reakcji musi być krótszy niż 0,1 s, natężenie obwodu upływowego
wego musi
wynosić 30 mA. braku jakichkolwiek problemów.
dopiero
po stwierdzeniu
musi wynosić 30 mA.
(b) Wybrane powyżej średnice przewodu zasilającego ustalono przy założeniu, że odległość między szafą
Należy
zapewnić okresowe czyszczenie i konserwację urządzenia, po dłuższym okre(b) Charakterystyka
zasilania musi
zgodna z75napięciem
znamionowym
urządzenia.
podłąrozdzielczą i urządzeniem
niebyć
przekracza
m. Jeżeli przewody
prowadzone
są naUrządzenie
długości odnależy
75 m do
150
sie
pracy,
dla wydłużenia
czyćnormalnej
do specjalnego,
wydzielonego
obwodu dlaeksploatacji
pompy ciepła. i zapewnienia niezwodnej pracy.
m, należy zastosować przewód zasilający o większej średnicy.
przypadku
przewodu
zasilającego,
powinien
zostać
wymieniony przez
(c) W
Wszystkie
prace uszkodzenia
związane
z instalacją
elektryczną
powinnyznamionowym
być wykonywane
przez wykwalifikowanych
(c) Charakterystyka
zasilania
musi być zgodna
z napięciem
urządzenia.
Urządzenie należyspecjapodłąproducenta,
autoryzowany
punkt
serwisowy
lub
inną
wykwalifikowaną
osobę,
aby
listów,
zgodnie
z
obowiązującym
prawem
i
przepisami.
czyć do specjalnego, wydzielonego obwodu dla klimatyzacji.
niebezpieczeństwa.
prace
związane zuziemienie,
instalacją elektryczną
być wykonywane
przezdo
wykwalifikowanych
(d) Wszystkie
(d) uniknąć
Należy
zapewnić
bezpieczne
a przewód powinny
uziemiający
należy podłączyć
uziomu budynku.specjaWykonanie
instalacji
uziemiającej
należy
powierzyć
profesjonaliście.
listów, zgodnie
z obowiązującym
prawem
i przepisami.
Urządzenie
należy
zainstalować
zgodnie
z krajowymi przepisami, dotyczącymi instaNależy
zapewnić
bezpieczne
uziemienie
a
przewód
uziemiający
należy
podłączyćzasilającego
do uziomu budynku.
Wyko(e)
(e) lacji
Podane
w powyższej tabeli specyfikacje zabezpieczenia
elektrycznego
i przewodu
dotyczą maksyelektrycznej.
nanie
instalacji
uziemiającej
należyprądu)
powierzyć
profesjonaliście.
malnej
mocy
(maksymalne
natężenie
urządzenia.
Produkt
ten
jest
rodzajem
systemu
klimatyzacji
komfortu i nie dopuszcza się jego
Podane
w
powyższej
tabeli
specyfikacje
zabezpieczenia
elektrycznego
i przewodu
zasilającego
dotyczą
(f)
(f) montażu
Specyfikacje
z powyższej
tabeli mają
dla
miedzianych
przewodów
wielowprzewodu
miejscuzasilającego
występowania
substancji
o zastosowanie
działaniu korozyjnym,
wybuchowym
maksymalnej
mocy
(maksymalne
natężenie
prądu) w
urządzenia.
żyłowych
w osłonie
polwinitowej
(PVC),
stosowanych
temperaturze 40°C i odpornych na 90°C (w odniesieniu
lub łatwopalnym oraz smogu; w przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego
do
60364-5-52).
Jeżelizasilającego
warunki pracy
ulegną zmianie,
należy
je zmodyfikować
zgodnie przewodów
z obowiązującymi
(g) IEC
Specyfikacje
przewodu
z powyższej
tabeli mają
zastosowanie
dla miedzianych
wielofunkcjonowania,
skrócenia
okresu
eksploatacji,
zagrożenia
wznieceniem
ognia
krajowymi
normami.
Przewody
zasilające
stosowane
na zewnątrz
powinny
posiadać
minimalną zgodność
zlub
norżyłowych
w osłonie
(np. izolowany
przewód
zasilający
YJV XLPE),
stosowanych
w temperaturze
40°C i odpormą nych
60245
IEC57.
poważnych
obrażeń.
W
powyższych
warunkach
należy
stosować
klimatyzatory
przena 90°C (w odniesieniu do IEC 60364-5-52). Jeżeli warunki pracy ulegną zmianie, należy je zmodyfiko(g) znaczone
Specyfikacje
zabezpieczenia
elektrycznego
z powyższej
tabeli majązasilające
zastosowanie
do wyłączników
pracujących
do
celów
specjalnych.
wać zgodnie
z obowiązującymi
krajowymi
normami. Przewody
stosowane
na zewnątrz
powinny
w temperaturze
40°C. Jeżeli
warunki
pracy60245
ulegnąIEC57.
zmianie, należy je wymienić zgodnie z obowiązującymi krajoposiadać minimalną
zgodność
z normą
wymi
normami.
(h) Specyfikacje zabezpieczenia elektrycznego z powyższej
tabeli mają
zastosowanie do wyłączników pracująPrawidłowa
utylizacja
cych w temperaturze 40°C. Jeżeli warunki pracy ulegną zmianie, należy je wymienić zgodnie z obowiązującymi
krajowymi normami.

Symbol ten oznacza, że na terenie Unii Europejskiej, produkt
powinien być usuwany osobno, nie zaś z powszechnymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w efekcie niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów, sprzęt należy odpowiedzialnie zutylizować, promując zrównoważone metody ponownego
wykorzystania surowców. Zużyte urządzenie należy przekazać to
odpowiedniego punktu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca zobowiązany
jest przyjąć taki produkt i poddać go przyjaznemu środowisku
recyklingowi.
R410A(R32/125:50/50):2087.5
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19. Schemat elektryczny

OSTRZEŻENIE

19.1
sterującawystąpienia
(AP2)
W Płytka
momencie

Przed przystąpieniem do
Urządzenia nie wolno obsługi(1) Płyta główna: KEH-08VER/O,
KEH-14VER/O
montażu, należy sprawdzić
wać mokrymiKEH-12VER/O,
rękoma.
nieprawidłowości,
jak zapach KEH-10VER/O,
czy napięcie w miejscu
spalenizny, należy niezwłocznie
podłączania
urządzenia
odłączyć zasilanie AC_N
i skontaktoAC_L
4V
VA-1 HEAT
FA
pokrywa się z danymi na
wać się z punktem serwisowym.
tabliczce znamionowej urządzenia oraz moc zasilania,
przewód zasilający lub
gniazdko elektryczne odpowiadają poborowi mocy
urządzenia. H-PRESS
CN8

Jeżeli nieprawidłowość nie
zostanie usunięta, może dojść
do uszkodzenia urządzenia,
PWR1
porażenia prądem lub wzniecenia ognia.
DC-MOTOR0

Aby zapobiec wznieceniu ognia,
system należy podłączyć do
wydzielonego obwodu zasilania.
DC-MOTOR1

Oznaczenie na płytce

Takie postępowanie grozi porażeniem prądem.

CN7
HPP

T-SENSOR3 do
Nie wolno dopuścić
Jeżeli urządzenie nie będzie
uszkodzenia
przewodu
używane przez dłuższy czas,
elektrycznego lub stosować
należy odłączyć wtyczkę przeprzewód niezgodny ze
wodu zasilającego
oraz
opróżnić
CN5
T-SENSOR2
specyfikacją.
moduł hydrauliczny i zasobnik
C.W.U.

Specyfikacja

AC_N

Zacisk przewodu neutralnego zasilania

AC_L

Zacisk przewodu fazowego zasilania

4V

COM-ESPE2

Zawór 4-drogowy

VA-1

Grzałka elektryczna

HEAT

Taśma grzewcza

FA stosować
DowielofunkEXV1, elektrycznego
zaworu rozprężnego,
styki 1-4: wyjścieTakie
impulsupostępowanie
napędu; styk 5: +12V
może
W przeciwnym
razie, nagromaNie należy
doprowadzić
do
przegrzania
dzony
kurz
może
spowodować
cyjnych
rozgałęźników
elektryczH-PRESS
Wejście sygnałowe czujnika ciśnienia styk 1: masa, styk 2: wejście sygnałowe,
;
styk 3: +5V;
wzniecenia
ognia.
przegrzanie,
wzniecenie
nych lub przedłużaczy.
Do sterownika przewodowego,
przewód
transmisji:ognia
styk 1 masa,lub
styk
2 B, styk 3 A,
styk 4 +12V
CN8
lub zimą zamarznięcie zasobnizasilanie;
ka z wodą lub współosiowego
Komunikacja między AP1 CN5 (jedn. wew.) i AP2 (jedn. zew.) przewód transmisji styk 2 B, styk 3 A
CN7
wymiennika ciepła.
COM-ESPE2
HPP

Styk do komunikacji z napędem

Presostat wysokiego ciśnienia

T-SENSOR3

Otwór 1: +3,3V; otwór 2: pomiar; czujnik temperatury ssania

T-SENSOR2

Otwór 1, 2: temperatura instalacji; otwór 3, 4: temperatura otoczenia; otwór 5, 6: temperatura na
wylocie

CN5

Zasilanie napędu 18V DC

DC-MOTOR1

Wentylator DC styk 1: zasilanie; styk 3: masa wentylatora; styk 4: +15V; styk 5: sygnał sterujący;
styk 6: sygnał zwrotny.

DC-MOTOR0

Wentylator DC styk 1: zasilanie; styk 3: masa wentylatora; styk 4: +15V; styk 5: sygnał sterujący;
styk 6: sygnał zwrotny.

PWR1

Zasilanie napędu 310V DC.
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Instrukcje
(należy
koniecznie
przestrzegać)
(2) Płyta
główna (AP1):bezpieczeństwa
KEH-08VER/I, KEH-10VER/I,
KEH-12VER/I,
KEH-14VER/I
OSTRZEŻENIE:
Niezastosowanie się ściśle do podanych ostrzeżeń, może
:
OTHER_HEAT
3V1_OFF 3V2_OFF
X10urządzenia
doprowadzić do poważnego uszkodzenia
lub obrażeń
ciała.
HEAT2
2V1_OFF 2V2_OFF
OTHER_HETA_DCOUT
WT_HEAT

HEAT1

BAN_HEAT

PUMP2 2V1_ON

2V2_ON 3V1_ON

3V2_ON

PUMP1
UWAGA: Niezastosowanie się ściśle do
podanych uwag, może doprowadzić do
lekkich lub średnich uszkodzeń urządzenia lub obrażeń ciała.
AC-L

N1

N

ERR RUN

Symbol ten wskazuje czynności niedozwolone. Nieprawidłowo wykonane
czynności mogą spowodować poważne uszkodzenia lub śmierć.
Symbol ten wskazuje elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
Nieprawidłowo wykonane czynności mogą spowodować obrażenia ciała OTHER_HETA_DCIN
lub
uszkodzenie mienia.
UWAGA

X23

Po odebraniu produktu, sprawdź jego wygląd zewnętrzny oraz dołączone akcesoria,
OTHER_HETA_DCIN
sprawdź zgodność modelu z zamówieniem.
CN31
CN31
COM-OUT
Projekt i prace montażowe muszą być wykonane przez uprawniony personel,
zgodnie
TR-IN
z mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami oraz niniejszą instrukcją.INDOOR_PUMP
CN8
TR- Po zakończeniu prac montażowych, podłączenie urządzenia do zasilania możliwe jest
CN8
dopiero
po
stwierdzeniu
braku
jakichkolwiek
problemów.
TRPOOL_PUMP
Należy zapewnić okresowe czyszczenie i konserwację urządzenia, po dłuższym
okreT-SEN13
sie normalnej pracy, dla wydłużenia eksploatacji i zapewnienia niezwodnej SW_IN
pracy.
SOLAR_PUMP
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, powinien zostać wymieniony
przez
SW_SO
T-SEN12
SW_PO
producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub inną wykwalifikowaną osobę,
aby
uniknąć niebezpieczeństwa.
Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami, dotyczącymi instalacji elektrycznej.
T-SEN6
T-SEN2
T-SEN7
T-SEN9
T-SEN4
T-SEN11
OVC_HEAT1 OVC_HEAT2 OVC_WT_HEAT
T-SEN1
T-SEN8
T-SEN3
DOOR_IN
T-SEN5 systemu klimatyzacji komfortu i nie dopuszcza się jego
Produkt ten T-SEN10
jest rodzajem
montażu w miejscu występowania substancji o działaniu korozyjnym, wybuchowym
na płytce
Pozycja w przeciwnym razie może
Specyfikacja
lubOznaczenie
łatwopalnym
oraz smogu;
dojść do nieprawidłowego
AC-L
AC-L
Zacisk
przewodu
fazowego
zasilania
funkcjonowania, skrócenia okresu eksploatacji, zagrożenia wznieceniem ognia lub
N obrażeń. W powyższych
N
Zaciskwarunkach
przewodu neutralnego
poważnych
należyzasilania
stosować klimatyzatory przeN1
Zarezerwowany
znaczoneN1do celów specjalnych.
CN33

TR-IN

CN1

Wejście transformatora 220V

TR-OUT1

CN2

1 wyjście transformatora
(12V)
Prawidłowa
utylizacja

TR-OUT2
X23

T-SEN5

T-SEN1
T-SEN6

CN3ten oznacza,
2 wyjście transformatora
(24V)
Symbol
że na terenie
Unii Europejskiej, produkt
powinien
usuwany
osobno, nie zaś z powszechnymi odpadamasy (zarezerwowane)
X23 być Do
mi z gospodarstw
domowych.
Aby płytowego
uniknąćwymiennika
potencjalnego
zagroTemperatura
na wylocie wody
ciepła
żenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w efekcie niekontroloCN10
Temperatura na wlocie wody płytowego wymiennika ciepła
wanego unieszkodliwiania odpadów, sprzęt należy odpowiedzialCzujnikpromując
temperatury cieczy
płytowego wymiennika
ciepła ponownego
nie zutylizować,
zrównoważone
metody
CN11
Czujnik
1 temperatury
wody w
zasobniku ciepłej
wody użytkowej
wykorzystania
surowców.
Zużyte
urządzenie
należy
przekazać to
odpowiedniego
punktu
zbiórki
lub
skontaktować
się
ze
sprzedawCN12
Czujnik 2 temperatury wody w zasobniku ciepłej wody użytkowej
cą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca zobowiązany
jest przyjąć taki produkt i poddać go przyjaznemu środowisku
recyklingowi.
R410A(R32/125:50/50):2087.5
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T-SEN12

CN13

Czujnik
temperatury gazu płytowego wymiennika ciepła
OSTRZEŻENIE
Temperatura na wylocie wody grzałki elektrycznej

Przed przystąpieniem do
W
momencie
wystąpienia Urządzenia nie wolno obsługiT-SEN13
CN14
temperatury w pomieszczeniu 2 (zarezerwowany)
montażu, należy sprawdzić
waćCzujnik
mokrymi
rękoma.
nieprawidłowości,
jak zapach
T-SEN11
CN15
Czujnik temperatury w pomieszczeniu 1czy napięcie w miejscu
spalenizny,
należy niezwłocznie
podłączania
urządzenia
odłączyć T-SEN4
zasilanie i skontaktoCN20
Zarezerwowany
pokrywa się z danymi na
wać się z punktem serwisowym.
T-SEN2
CN21
Zarezerwowany
tabliczce znamionowej urząT-SEN3
CN22
Zarezerwowany
dzenia oraz moc zasilania,
przewód
lub
T-SEN10
CN24
Czujnik temperatury wody na wlocie instalacji
solarnejzasilający
gniazdko elektryczne odpoT-SEN7
CN29
Czujnik temperatury wody na wylocie instalacji solarnej
wiadają poborowi mocy
T-SEN9
CN30
Czujnik temperatury kolektora słonecznego
urządzenia.
T-SEN8

CN32

Zarezerwowany

SW_SO

CN16

Czujnik przepływu instalacji solarnej

OVC-HEAT2

CN27

Czujnik przylgowy grzałki elektrycznej modułu hydraulicznego 2

Jeżeli nieprawidłowość nie Takie postępowanie grozi poraSW_PO/OV_PUMP
CN17
Zarezerwowany
zostanie
usunięta, może dojść
żeniem
prądem.
SW_IN
CN25
Czujnik przepływu modułu hydraulicznego
do uszkodzenia
urządzenia,
porażenia
prądem lub wznieceOVC-HEAT1
CN26
Czujnik przylgowy grzałki elektrycznej modułu hydraulicznego 1
nia ognia.
OVC-WT_HEAT
CN28 Jeżeli
Czujnik
przylgowy grzałki
elektrycznej zasobnika
C.W.U.dopuścić do
Nie wolno
Aby zapobiec
wznieceniu ognia,
urządzenie
nie będzie
uszkodzenia
przewodu
system DOOR_IN
należy podłączyć do
używane
przez
dłuższy
czas,
CN23
Wejście czujki otwartych drzwi
elektrycznego lub stosować
wydzielonego obwodu zasilania.
należy odłączyć wtyczkę przeCN18
CN18
Interfejs zasilania termostatu (220~240V)
przewód niezgodny ze
wodu
zasilającego oraz opróżnić
HEAT_M2
specyfikacją.
moduł hydrauliczny i zasobnik
C.W.U.
COOL_M2
CN31

Interfejs zasilania i sygnał sterujący termostatu (24V)

CN33

Sygnał sterujący termostatu

COM_OUT

CN5

Komunikacja między AP2 CN7 (jedn. zew.) i AP1 (jedn. wew.)

RUN

X15

Sygnalizacja pracy

ERR

X19

Sygnalizacja błędu

WT_HEAT

X16

Grzałka elektryczna zasobnika C.W.U.

HEAT1

X17

Grzałka elektryczna 1

HEAT2

X18

Grzałka elektryczna 2

BAN_HEAT

X3

Zarezerwowany

PUMP1

X5

Zarezerwowany

OTHER_HEAT

X6

Zasilanie 220VAC pomocniczego ogrzewania

PUMP2

X9

Zarezerwowany

X10

X10

Zarezerwowany

24VAC
OFF2
OFF1
HEAT_M1
COOL_M1

Takie postępowanie może
Nie należy stosować wielofunk- W przeciwnym razie, nagromaCOM_MANUAL
Połączenie ze sterownikiem przewodowym
doprowadzić do przegrzania
kurz może spowodować
cyjnych
rozgałęźników elektrycz-CN6 dzony
CN19 przegrzanie,
Zarezerwowany
lub wzniecenia ognia.
wzniecenie ognia
nych lubCOM_BMS
przedłużaczy.
lub
zimą
zamarznięcie
zasobniOTHER_HEAT_DCOUT
X1
Wyjście DC pomocniczego ogrzewania
ka z wodą lub współosiowego
OTHER_HEAT_DCIN
X2
Wejście DC pomocniczego ogrzewania
wymiennika
ciepła.
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Instrukcje
bezpieczeństwa
(należy koniecznie przestrzegać)
2V1_ON
X7
Elektromagnetyczny zawór 2-drogowy 1 normalnie otwarty
2V1_OFF
X8
Elektromagnetyczny zawór 2-drogowy 1 normalnie zamknięty
OSTRZEŻENIE:
Niezastosowanie
się ściśle do podanych ostrzeżeń, może
:
3V2_ON
X12
Elektromagnetyczny
zawór 3-drogowy
2 normalnie
otwarty
doprowadzić
do poważnego
uszkodzenia urządzenia
lub
obrażeń
ciała.
3V2_OFF Niezastosowanie
X11
Elektromagnetyczny
zawór 3-drogowy
normalnie
zamknięty
UWAGA:
się
ściśle do podanych
uwag,2 może
doprowadzić
do
INDOOR_PUMP
CN4
Sterowanie
pompą
wody
modułu
hydraulicznego
lekkich lub średnich uszkodzeń urządzenia lub obrażeń ciała.
CN8 ten wskazujeCN8
Zarezerwowane
Symbol
czynności
niedozwolone. Nieprawidłowo wykonane
czynności
poważne
lub śmierć.
SOLAR_PUMPmogą spowodować
CN7
Sterowanie
pompąuszkodzenia
wody instalacji solarnej

Symbol ten wskazuje elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
Nieprawidłowo wykonane czynności mogą spowodować obrażenia ciała lub
uszkodzenie mienia.
UWAGA
Po odebraniu produktu, sprawdź jego wygląd zewnętrzny oraz dołączone akcesoria,
sprawdź zgodność modelu z zamówieniem.
Projekt i prace montażowe muszą być wykonane przez uprawniony personel, zgodnie
z mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami oraz niniejszą instrukcją.
Po zakończeniu prac montażowych, podłączenie urządzenia do zasilania możliwe jest
dopiero po stwierdzeniu braku jakichkolwiek problemów.
Należy zapewnić okresowe czyszczenie i konserwację urządzenia, po dłuższym okresie normalnej pracy, dla wydłużenia eksploatacji i zapewnienia niezwodnej pracy.
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, powinien zostać wymieniony przez
producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub inną wykwalifikowaną osobę, aby
uniknąć niebezpieczeństwa.
Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami, dotyczącymi instalacji elektrycznej.
Produkt ten jest rodzajem systemu klimatyzacji komfortu i nie dopuszcza się jego
montażu w miejscu występowania substancji o działaniu korozyjnym, wybuchowym
lub łatwopalnym oraz smogu; w przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego
funkcjonowania, skrócenia okresu eksploatacji, zagrożenia wznieceniem ognia lub
poważnych obrażeń. W powyższych warunkach należy stosować klimatyzatory przeznaczone do celów specjalnych.
Prawidłowa utylizacja
Symbol ten oznacza, że na terenie Unii Europejskiej, produkt
powinien być usuwany osobno, nie zaś z powszechnymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w efekcie niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów, sprzęt należy odpowiedzialnie zutylizować, promując zrównoważone metody ponownego
wykorzystania surowców. Zużyte urządzenie należy przekazać to
odpowiedniego punktu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca zobowiązany
jest przyjąć taki produkt i poddać go przyjaznemu środowisku
recyklingowi.
R410A(R32/125:50/50):2087.5
42
1
46

Pompa ciepła powietrze-woda ECO HOME

Pompa ciepła powietrze-woda ECO HOME

(3) Płytka napędu (AP4): KEH-08VER/O, KEH-10VER/O

OSTRZEŻENIE
P-OUT
L2-1
L1-2

DC-BUS1

W
momencie
wystąpienia
nieprawidłowości, jak zapach
spalenizny, należy niezwłocznie
odłączyć zasilanie i skontaktować się z punktem serwisowym.

G-OUT
Urządzenia
nie wolno obsługiwać mokrymi rękoma.

Jeżeli nieprawidłowość nie
zostanie usunięta, może dojść
do uszkodzenia urządzenia,
porażenia prądem lub wzniecenia ognia.

Takie postępowanie grozi porażeniem prądem.

Przed przystąpieniem do
montażu, należy sprawdzić
czy napięcie w miejscu
podłączania
urządzenia
pokrywa się z danymi na
PWR urzątabliczce znamionowej
dzenia oraz moc zasilania,
przewód zasilający lub
gniazdko elektryczne odpowiadają poborowi mocy
urządzenia.

Nie wolno dopuścić do
Aby zapobiec wznieceniu ognia, Jeżeli urządzenie nie będzie
L1-1
AC-L używane przez dłuższy czas,COMM1
COMM
uszkodzenia
przewodu
system należy podłączyć
do
elektrycznego lub stosować
wydzielonego obwodu
zasilania.
należy odłączyć wtyczkę przeL2-2
N
przewód niezgodny ze
wodu
zasilającego
oraz
opróżnić
Oznaczenie na płytce
Specyfikacja
specyfikacją.
moduł hydrauliczny i zasobnik
AC-L
Zacisk przewodu
fazowego zasilania płytki napędu
C.W.U.
N

Zacisk przewodu neutralnego zasilania płytki napędu

L1-1

Do dławika układu PFC - przewód brązowy

L1-2

Do dławika układu PFC - przewód biały

L2-1

Do dławika układu PFC - przewód biały

L2-2

Do dławika układu PFC - przewód niebieski

U

Do sprężarki - faza U

Takie postępowanie może
przeciwnym
razie, nagromaNie należyVstosować wielofunkDo sprężarkiW- faza
V
doprowadzić do przegrzania
dzony
kurz
może
spowodować
cyjnych rozgałęźników
elektryczW
Do sprężarki - faza W
lub wzniecenia ognia.
przegrzanie, wzniecenie ognia
nych lub przedłużaczy.
DC-BUS1
Styk rozładowujący listwy wysokiego napięcia podczas testu.
lub zimą zamarznięcie zasobniP-OUT
Zarezerwowany
ka z wodą lub współosiowego
wymiennika ciepła.
G-OUT
Zarezerwowany
COMM

Interfejs transmisji [1-3.3V,2-TX,3-RX,4-GND]

COMM1

Interfejs transmisji [1-3.3V,2-TX,3-RX,4-GND]

PWR

Wejście mocy płytki napędu [1-GND,2-18V,3-15V]
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Instrukcje
bezpieczeństwa
(należy
(4) Płytka
napędu (AP4):
KEH-12VER/O, KEH-14VER/O

koniecznie przestrzegać)

OSTRZEŻENIE:
Niezastosowanie się ściśle do podanych ostrzeżeń, może
:
doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.
UWAGA: Niezastosowanie się ściśle do podanych uwag, może doprowadzić
2 do
lekkich lub średnich uszkodzeń urządzenia lub obrażeń ciała.
1
Symbol ten wskazuje czynności niedozwolone. Nieprawidłowo wykonane
czynności mogą spowodować poważne uszkodzenia lub śmierć.

Symbol ten wskazuje elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
Nieprawidłowo wykonane czynności mogą spowodować obrażenia ciała lub
uszkodzenie mienia.
14
13
odebraniu
12

UWAGA

Po
produktu, sprawdź jego wygląd zewnętrzny oraz dołączone akcesoria,
sprawdź zgodność modelu z zamówieniem.
Projekt i prace montażowe muszą być wykonane przez uprawniony personel, zgodnie
3
z mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami oraz niniejszą instrukcją.
4
Po zakończeniu prac montażowych, podłączenie urządzenia do zasilania możliwe jest
5
dopiero po stwierdzeniu braku jakichkolwiek problemów.
Należy zapewnić okresowe czyszczenie i konserwację urządzenia, po dłuższym okresie normalnej pracy, dla wydłużenia eksploatacji i zapewnienia niezwodnej pracy.
6
8 7
11 10 zasilającego,
9
W przypadku uszkodzenia przewodu
powinien
zostać
wymieniony przez
Nr
Oznaczenie
na płytce
producenta,
autoryzowany
punkt serwisowy lubSpecyfikacja
inną wykwalifikowaną osobę, aby
1
COMM
Interfejs transmisji [1-3.3V, 2-TX, 3-RX, 4-GND]
uniknąć
niebezpieczeństwa.
2
PWR
Interfejs załączania
zasilania
[1-310VDC, 3-GND]
Urządzenie
należy
zainstalować
zgodnie
z krajowymi
przepisami, dotyczącymi insta3 elektrycznej.
X1
Złącze filtra R
lacji
4
X2 rodzajem
Produkt
ten jest
systemu
klimatyzacji komfortu i nie dopuszcza się jego
Złącze filtra
S
5
X3
Złącze filtra T
montażu
w miejscu
występowania
substancji o działaniu korozyjnym, wybuchowym
6 łatwopalnym
X6 oraz Złącze
T-1 dławika
OF PFC 3
lub
smogu;
w przeciwnym
razie może dojść do nieprawidłowego
7
X5 skrócenia
Złącze S-1
dławikaeksploatacji,
OF PFC 2
funkcjonowania,
okresu
zagrożenia wznieceniem ognia lub
8
X4
R-1 dławika OF
PFC 1
poważnych
obrażeń.
WZłącze
powyższych
warunkach
należy stosować klimatyzatory prze9
Złącze T-2 dławika OF PFC 3
znaczone
do X7
celów specjalnych.
10

X8

Złącze R-2 dławika OF PFC 2

11

X9

Prawidłowa
Złącze S-2 dławika OF PFC
1

12

X503

13

X502

14

X501

utylizacja

Złącze fazy
sprężarki
Symbol
tenWoznacza,
że na terenie Unii Europejskiej, produkt
powinien
być
usuwany osobno, nie zaś z powszechnymi odpadaZłącze fazy
V sprężarki
mi Złącze
z gospodarstw
domowych. Aby uniknąć potencjalnego zagrofazy U sprężarki
żenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w efekcie niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów, sprzęt należy odpowiedzialnie zutylizować, promując zrównoważone metody ponownego
wykorzystania surowców. Zużyte urządzenie należy przekazać to
odpowiedniego punktu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca zobowiązany
jest przyjąć taki produkt i poddać go przyjaznemu środowisku
recyklingowi.
R410A(R32/125:50/50):2087.5
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(5) Płytka filtra (AP3): KEH-08VER/O, KEH-10VER/O

OSTRZEŻENIE

W
momencie
wystąpienia
nieprawidłowości, jak zapach
spalenizny, należy niezwłocznie
odłączyć zasilanie i skontaktować się z punktem serwisowym.

Urządzenia nie wolno obsługiwać mokrymi rękoma.

N-OUT

L-OUT

AC-N

AC-L

Przed przystąpieniem do
montażu, należy sprawdzić
czy napięcie w miejscu
podłączania
urządzenia
pokrywa się z danymi na
tabliczce znamionowej urządzenia oraz moc zasilania,
przewód zasilający lub
gniazdko elektryczne odpowiadają poborowi mocy
urządzenia.
E1

Oznaczenie na płytce

Specyfikacja

Jeżeli nieprawidłowość nie Takie postępowanie grozi poraneutralnego
zostanieAC-N
usunięta, możeZacisk
dojśćprzewodu
żeniem
prądem.zasilania jednostki głównej
AC-L
Zacisk przewodu fazowego zasilania jednostki głównej
do uszkodzenia
urządzenia,
porażenia prądem lub wznieceZacisk przewodu neutralnego płytki filtra (do płytki napędu)
N-OUT
nia ognia.

Zacisk przewodu neutralnego płytki filtra (do płytki głównej)

wolno dopuścić do
L-OUT wznieceniu Zacisk
Aby zapobiec
ognia,przewodu
Jeżelifazowego
urządzenie
nie
będzie
płytki filtra
(do płytki
napędu iNie
płytki głównej)
uszkodzenia
przewodu
system należy
podłączyć
do
używane
przez
dłuższy
czas,
E1
Do uziemienia jednostki głównej
elektrycznego lub stosować
wydzielonego obwodu zasilania.
należy odłączyć wtyczkę przeprzewód niezgodny ze
wodu zasilającego oraz opróżnić
specyfikacją.
moduł hydrauliczny i zasobnik
C.W.U.

Nie należy stosować wielofunkcyjnych rozgałęźników elektrycznych lub przedłużaczy.

W przeciwnym razie, nagromadzony kurz może spowodować
przegrzanie, wzniecenie ognia
lub zimą zamarznięcie zasobnika z wodą lub współosiowego
wymiennika ciepła.
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Takie postępowanie może
doprowadzić do przegrzania
lub wzniecenia ognia.
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Instrukcje
(należy
(6) Płytka
filtra (AP3): bezpieczeństwa
KEH-12VER/O, KEH-14VER/O

koniecznie przestrzegać)

OSTRZEŻENIE:
Niezastosowanie się ściśle do podanych ostrzeżeń, może
:
doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.
UWAGA: Niezastosowanie się ściśle do podanych uwag, może doprowadzić do
lekkich lub średnich uszkodzeń urządzenia lub obrażeń ciała.
Symbol ten wskazuje czynności niedozwolone. Nieprawidłowo wykonane
X4
czynności mogą spowodować poważne uszkodzenia lub śmierć.
Symbol
ten wskazuje elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
X7
X3
Nieprawidłowo wykonane czynności mogą spowodować obrażenia ciała lub
uszkodzenie mienia.
X6
X5

X2

UWAGA

X1

Po odebraniu produktu, sprawdź jego wygląd zewnętrzny oraz dołączone akcesoria,
sprawdź zgodność modelu z zamówieniem.
Projekt i prace montażowe muszą być wykonane przez uprawniony personel, zgodnie
z mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami oraz niniejszą instrukcją.
Po zakończeniu prac montażowych, podłączenie urządzenia do zasilania możliwe jest
dopiero po stwierdzeniu braku jakichkolwiek problemów.
Nr
Oznaczenie na płytce
Specyfikacja
Należy zapewnić okresowe czyszczenie i konserwację urządzenia, po dłuższym okre1
X1
Żyła U przewodu zasilającego jednostki głównej
sie normalnej pracy, dla wydłużenia eksploatacji i zapewnienia niezwodnej pracy.
2
X2
Żyła V przewodu zasilającego jednostki głównej
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, powinien zostać wymieniony przez
3
X3
Żyła W przewodu zasilającego jednostki głównej
producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub inną wykwalifikowaną osobę, aby
4
X4
Żyła uziemienia przewodu zasilającego jednostki głównej
uniknąć niebezpieczeństwa.
5
X5
Zacisk przewodu fazowego U płytki filtra (do płytki napędu)
Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami, dotyczącymi insta6
X6
Zacisk przewodu fazowego V płytki filtra (do płytki napędu)
lacji elektrycznej.
7
X7
Zacisk przewodu fazowego W płytki filtra (do płytki napędu i płytki głównej)
Produkt ten jest rodzajem systemu klimatyzacji komfortu i nie dopuszcza się jego
19.2
Instalacja
elektryczna
montażu
w miejscu
występowania substancji o działaniu korozyjnym, wybuchowym
19.2.1
Zasada
prowadzenia
okablowania
lub łatwopalnym oraz smogu; w przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego
Należy
odnieść się do rozdziału
18.4 okresu eksploatacji, zagrożenia wznieceniem ognia lub
funkcjonowania,
skrócenia
poważnych obrażeń. W powyższych warunkach należy stosować klimatyzatory przeznaczone do celów specjalnych.
Prawidłowa utylizacja
Symbol ten oznacza, że na terenie Unii Europejskiej, produkt
powinien być usuwany osobno, nie zaś z powszechnymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w efekcie niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów, sprzęt należy odpowiedzialnie zutylizować, promując zrównoważone metody ponownego
wykorzystania surowców. Zużyte urządzenie należy przekazać to
odpowiedniego punktu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca zobowiązany
jest przyjąć taki produkt i poddać go przyjaznemu środowisku
recyklingowi.
R410A(R32/125:50/50):2087.5
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19.2 Instalacja elektryczna

OSTRZEŻENIE
Przed przystąpieniem do
montażu, należy sprawdzić
czy napięcie w miejscu
podłączania
urządzenia
pokrywa się z danymi na
tabliczce znamionowej urządzenia oraz moc zasilania,
przewód zasilający lub
gniazdko elektryczne odpowiadają poborowi mocy
urządzenia.

Zawsze
obowiązuje schemat
elektryczny
dostarczonynie
wrazwolno
z urządzeniem.
Urządzenia
obsługiW
momencie
wystąpienia
(1) Schemat okablowania
modułu hydraulicznego
wać mokrymi rękoma.
nieprawidłowości,
jak zapach
spalenizny, należy niezwłocznie
odłączyć
zasilanie KEH-10VER/I
i skontaktoKEH-08VER/I,
wać się z punktem serwisowym.
3

6

5

7

PE

KOD

XT1

6

4

4

8

2

20K

RT2

20K

RT3

CN10
6

KM3
7

8

9

L1

10

PE

Other
thermal

N

WH

RD

BK

8

6

8

KM1
6

KM2

2

2

4

4

Consumer Connection

OFF

L2 ON
N
L1 OFF
L2 ON
N

2-way
valve1

PE

N

5

BU

HL1
N
HL2
N

Running Indicating lamp
Error indicating lamp

XT2

1
2
3
4
5
6
7
8

36
37

27

38
28 39

29

XT3

9
10
11
12

40

41

30

42

31

X11
X12
X8
X7
CN13

X6

20K

RT8

20K

RT9

50K

X15

RT4

CN11

X19

50K

78
79

CN12

HT1

RT5

15K

RT7

CN14

Jeżeli nieprawidłowość nie
zostanie usunięta, może dojść
do uszkodzenia urządzenia,
porażenia prądem lub wzniecenia ognia.
EH1

PE

SW1

49
50

3
4

51
52

5
6

HEAT
COOL
24VACGND
24VAC
OFF
OFF
HEAT
COOL

Thermostat

Electrical box
Earthing

Specyfikacje:

Aby zapobiec wznieceniu ognia,
system należy podłączyć do
wydzielonego obwodu zasilania.

AP1

60
61
62
63
64

17
18
19
20
21

X17
CN31
X18

57
58
59

22
23
24

19

0

KM1 1

0

KM2 1

33
34

70
71
72
73

35
36
37
38

Solar-pump
control signal

2. Zasilanie termostatu: dla 24V AC należy
podłączyć do listwy zaciskowej (XT5)
17.18.19.20.21; dla 220V AC należy
podłączyć do listwy zaciskowej (XT5)
22.23.24 oraz (XT6) 33.34.

55
56

Solar-pump fault
feedback signal

74
75

39
40

Pump Control
signal (OUT)

CN7

CN7

3

PE

Czujnik na wlocie wody instalacji solarnej
Czujnik temperatury kolektora słonecznego

SW1

Czujnik przepływu instalacji solarnej

SW3

Czujnik przepływu modułu hydraulicznego

TC

Transformator

XT1

Listwa zaciskowa (L,N,1,2)

XT2

Listwa zaciskowa (1~8)

XT3

Listwa zaciskowa (9~16)

XT4

Listwa zaciskowa (1~6)

XT5

Listwa zaciskowa (17~24)

XT6

Listwa zaciskowa (33~40)

3

2

20

15K

2

CN1

CN2

Nie wolno dopuścić do
uszkodzenia
przewodu
elektrycznego lub stosować
przewód niezgodny ze
specyfikacją.

XT3

12

RT6

Rozmieszczenie elementów elektrycznych

AP

CN1

4

Display
board

CN5

PE

Czujnik temperatury zasobnika C.W.U. 2

Czujnik na wylocie wody instalacji solarnej

CN8

M2

CN4

OUTDOOR
UNIT

Czujnik temperatury zasobnika C.W.U. 1

RT5

RT13

1

18

Communication Line

AP2

Czujnik temperatury rury cieczowej

RT4

Czujnik na wylocie wody z pomocniczego ukł. grzew.

XT2

23

KM3 1
0

CN6

Czujnik temperatury na wlocie wody całego systemu

RT3

RT12

22

SW3

CN15

Czujnik temperatury na wylocie wody całego systemu

RT2

Czujnik temperatury przewodu gazowego

KM3-6

CN25

Pompa modułu hydraulicznego

RT1

RT11

KM2-6

21

Styk AC pomocniczej grzałki el. zasobnika C.W.U.

M2

Zdalny czujnik temperatury 2

13
14

X16

Styk AC pomocniczej grzałki elektrycznej 2

KM3

RT9

CN27

CN18

Styk AC pomocniczej grzałki elektrycznej 1

KM2

Zdalny czujnik temperatury 1

KM1-6

CN28

Ogranicznik temperatury 2

KM1

RT8

11
12

15
16

Ogranicznik temperatury 1

HT2

RT13

Jeżeli urządzenie nie będzie
używane przez dłuższy czas,
należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego oraz opróżnić
moduł hydrauliczny i zasobnik
C.W.U.

1. Połączenia obwiedzione linią przerywaną
należy wykonać we własnym zakresie.

N
L(220VAC)

XT6

Kontrolka sygnalizacji błędu

HT1

RT7

CN26
CN33

Kontrolka sygnalizacji pracy

HL2

RT6

HT2

17

Grzałka elektryczna 2 instalacji hydraulicznej

HL1

RT12

CN30

XT5

Grzałka elektryczna 1 instalacji hydraulicznej

EH2

50K

CN29

CN16

EH1

RT11

CN24

CN23

Płyta główna modułu hydraulicznego

50K

50K

PE

Electrical heater
Earthing

XT4

Takie postępowanie grozi porażeniem prądem.
220VAC

Thermostat

EH2

Gate-controller

Płyta główna, tylko dla RT6

AP1

BK/BN
BU

TC

KM3

3

2

NAZWA

AP

KM2

1

N

RT1

KM1-4

AP1

KM1

1

20K

AC-L

KM1-2

XT3

N

2

XT6

1

XT2

L

3-way
valve2

Water tank Auxiliary
electric heater

Power

8

XT5

PE

4

XT1

2

XT4

19.2.1 Schemat instalacji elektrycznej

HT2

YE/GN

CN3

PE

3L

1L
3N
2L
1N

TC

印刷�路�技�要求
1. �格按�幅比例 �文正确, 画面�美；
2
3
2. �幅�白底黑字；
3. 用湿布擦15秒 再用浸汽油布擦15秒, �文仍清晰明了；
4. 材料�光白PET；
5. 印刷�路�尺寸� 外框300X200( �X高) , 内框296X196( �X高)
XT1
Power
外框�角半径�R
4 内框�角半径�R2 尺寸公差�± 1。
L1 001的要求。
L1
6. 其余�符合
QJ/ GD 41. 12.

KEH-12VER/I, KEH-14VER/I

C
B

W15

3

5

4
W14

N
PE

PE

4

3

W6

W18

6

5

W7

5

W17

3

31

W9 W10

2-way
valve1

L1(OFF)
L2(ON)
N
L1(OFF)
L2(ON)
N

Other
thermal

N

3-way
valve2

W5

1

30

W8

KM2
2
1

6

Water tank Auxiliary
electric heater

29

W16

4

XT4

2

PE

KM1

HL1
N
HL2
N

Running
indicating lamp
Error indicating
lamp

HT1

Electrical heater
Earthing

Specyfikacje:
1. Połączenia obwiedzione linią przerywaną
należy wykonać we własnym zakresie.

6

4

2

EH1

PE

HEAT
COOL
24VACGND
24VAC
OFF

Thermostat

BU

5

3

1

BK

PE
Electrical box
Earthing

OFF
HEAT
COOL

N
L(220VAC)

Solar-pump
control signal
Solar-pump fault
feedback signal

2. Zasilanie termostatu: dla 24V AC należy
podłączyć do listwy zaciskowej (XT5)
17.18.19.20.21; dla 220V AC należy
podłączyć do listwy zaciskowej (XT5)
22.23.24 oraz (XT6) 33.34.

Pump Control
signal (OUT)

W50

W48
W49

X11
X12

W52
W53

CN13

X8
X7

W55

XT3
9
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12

W54

W57

X15

W58

CN24
CN29

XT5

W65
W66
W67
W68
W69
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CN30
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W85
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CN33

X17

W87
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RT12
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RT13
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CN18

W77
W78
W79
W80

35
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CN7

AP1

W91
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CN28
X16

W93

A1

A2

3L

W81
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CN8

Czujnik na wylocie wody instalacji solarnej

RT12

Czujnik na wlocie wody instalacji solarnej

RT13

Czujnik temperatury kolektora słonecznego

SW1

Czujnik przepływu instalacji solarnej

SW3

Czujnik przepływu modułu hydraulicznego

TC

Transformator

XT1

Listwa zaciskowa (L1, L2, L3, N)

XT2

Listwa zaciskowa (1~8)

XT3

Listwa zaciskowa (9~16)

XT4

Listwa zaciskowa (25~32)

XT5

Listwa zaciskowa (17~24)

XT6

Listwa zaciskowa (33~40)

XT7

Listwa zaciskowa (1, 2)

RT7

1N
3N 2L

Czujnik na wylocie wody z pomocniczego ukł. grzew.

RT11

RT6

XT7
2

W97

1L

RT9

RT5

HT2

W96

CN1

RT8

Styk AC pomocniczej grzałki elektrycznej 1
Styk AC pomocniczej grzałki el. zasobnika C.W.U.
Pompa modułu hydraulicznego
Czujnik temperatury na wylocie wody całego systemu
Czujnik temperatury na wlocie wody całego systemu
Czujnik temperatury rury cieczowej
Czujnik temperatury zasobnika C.W.U. 1
Czujnik temperatury zasobnika C.W.U. 2
Zdalny czujnik temperatury 1
Zdalny czujnik temperatury 2
Czujnik temperatury przewodu gazowego

RT4

W94

KM2-2

Termostat (WP75A-R)

RT3

KM1-2

A2

Termostat (WP95A-R)

RT2

50K

TC

2N

物料��： 600007000179

KM1

RT1

SW3

CN26

W63
W64

33
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50K

RT11

比例

S

HT2

M3

15K

重量

����

�路�

HT1

KM2

50K

RT7

GRS-CQ16Pd/NaE-K(I)

GRSCQ16PdNaEKI.XL

8

Takie postępowanie może
doprowadzić do przegrzania
lub wzniecenia ognia.

CN25

W70
W71
W72
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20K

RT5

W41
W42

CN14

X19

W59

20K

RT9

CN11

X6

W51

RT8

8

材料：光白PET

共 1� 第 1�
批准
KOD
NAZWA
7
AP
Płyta główna, tylko
dla RT6
AP1
Płyta główna
EH1
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印刷�路�技�要求:
1. �格按�幅比例, �文正确, 画面�美；
2. �幅�白底黑字;
3. 用湿布擦15秒, 再用浸汽油布擦15秒, �文仍清晰明了；
4. 材料�光白PET；
5. 印刷�路�尺寸�: 外框300X200( �X高) , 内框296X196( �X高) ,

OUTDOOR
UNIT

CN5

RT6

AP

CN1

CN6

XT1

XT6

SW1

XT4

XT3
XT2

XT5

KM1

AP1

W45

7
161011
160125

年月日 �品型号：

CN3
Gate controller

Rozmieszczenie elementów elektrycznych
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KM2
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RT3
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W przeciwnym razie, nagromadzony kurz może spowodować
przegrzanie, wzniecenie ognia
lub zimą zamarznięcie zasobnika z wodą lub współosiowego
wymiennika ciepła.
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Pompa ciepła powietrze-woda ECO HOME
SPLIT

Pompa ciepła powietrze-woda ECO HOME
Air-to-water Heat Pump Split Versati

TYPE

2

3

4

6

5

Instrukcje
bezpieczeństwa
(2) Schemat
okablowania
jednostki
zewnętrznej (należy
Wiring
diagram:
outdoor
unit
KEH-08VER/O,
KEH-10VER/O
GRS-CQ8.0Pd/NaE-K(O),GRS-CQ10Pd/NaE-K(O)
•

7

8

koniecznie przestrzegać)

•

OSTRZEŻENIE:
Niezastosowanie się ściśle do podanych ostrzeżeń, może
:
doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.
XT1
XT1

Power
Power

L4
L4

UWAGA: Niezastosowanie się ściśle doAP3
podanych uwag,
może
doprowadzić
do
AP2
Płyta
główna
jednostki
zewnętrznej
Outdoor
unit Main
Board
AP3
AP3
Płytka
filtra
Filter Board
lekkich lub średnich uszkodzeń urządzenia lub obrażeń
ciała.
AP4
Płytka
napędu
Drive Board
LL

24
24

N
N

25
25

ACL
AC-L

KOD
CODE

E1
E1

NAZWA
NAME

ACN
AC-N

L5
L5

26
26

LOUT
L-OUT

80
80

NOUT
N-OUT

COMP

Sprężarka
Compressor

L1

Indukcja
Electricalelektryczna
Inductance 11

RT15
RT16
RT17
SP1
XT1
YV4

Czujnik
Outdoortemperatury
temp sensorzewnętrznej
Czujnik
temperatury
tłoczenia
Discharged
temp sensor
Czujnik
Suction temperatury
temp sensor ssania
Czujnik
wysokiego
ciśnienia
High pressure
sensor
Listwa
zaciskowa
(3 gniazdowa)
Terminal
block(3 BIT)
Cewka
zaworu
4-way valve
coil4-drogowego

EH4
Taśma
grzewcza
Compressor
bandsprężarki
heater
Symbol ten wskazuje czynności niedozwolone. Nieprawidłowo
wykonane
EH5
Grzałka
karteru
sprężarki
Bottom band
heater
EKV1
Cewka
elektr.
zaworuvalve
rozprężnego
Electronic
expansion
coil1 1
czynności mogą spowodować poważne uszkodzenia
lub
śmierć.
HP
Presostat
wysokiego
High pressure
switch ciśnienia
PE
PE

20K
20K

RT14
RT14

15K
15K

RT15
RT15

82
82

ACL
AC-L

L2
L2

X
2
X2

83
83

L6
L6

X
1
X1

PE
PE

85
85

L3
L3

81
81

ACN
AC-N

TSENSOR2
T-SENSOR2

84
84

L2
Indukcja
elektryczna
Electrical
Inductance 22
Symbol ten wskazuje elementy, na które należy zwrócić
szczególną
uwagę.
magnetyczny
L3～L7 Pierścień
Magnetic ring
LP
Presostat
niskiego
ciśnienia
Nieprawidłowo wykonane czynności mogą
spowodowaćlowobrażenia
ciała lub
pressure switch
AP4
AP4
M1
Silnik
DC
DC motor
pp
uszkodzenie
mienia.
RT14
Czujnik
temperatury
odszraniania
Defrosting
temp sensor
86
86
87
87
88
88

RT16
RT16

50K
50K

CN5
CN5

RT17
RT17

20K
20K

N
N

ACL
AC-L

PW
R
PWR

TSENSOR3
T-SENSOR3

HP
HP

LP
LP

pp

76
76
77
77

HPP
HPP

79
79
78
78

CN4
CN4

PE
PE

89
89
90
90
91
91
92
92

COMESPE2
COM-ESPE2

COMM
COMM

U
U V
V W
W

UWAGA
93
93 94
94 95
95

55
44
33
22

FA
FA

SP1
SP1

L21 L11 L12 L22
L2-1
L1-1
L1-2
L2-2
YE
YE

W
H
WH

BN
BN

BU
BU

L7
L7

EKV1
EKV1

AP2
Po odebraniu produktu, AP2
sprawdź jego wygląd zewnętrzny oraz dołączone akcesoria,
sprawdź zgodność modelu z zamówieniem.
Rozmieszczenie
elementów
elektrycznych
Electric component
position
map
Projekt i prace montażowe muszą być wykonane przez uprawniony
personel, zgodnie
L1
L1
AP2
AP2
AP4
AP4
z mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami oraz niniejszą instrukcją.
AP3
AP3
Po zakończeniu prac montażowych, podłączenie urządzenia do zasilania
możliwe jest
XT1
XT1
L2
L2
dopiero po stwierdzeniu braku jakichkolwiek problemów.
Należy zapewnić okresowe czyszczenie
idostępny
konserwację
urządzenia, po dłuższym okrePrzewód
uziemiający
jest dlamotor,
silników żeliwnych,
Earthing wire
is available
for iron-clad
natomiast
niedostępny
dla silników
w obudowie z tworzywa.
while unavailable
for plastic-clad
motor.
sie normalnej pracy, dla wydłużenia eksploatacji i zapewnienia niezwodnej pracy.
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, powinien zostać wymieniony przez
KEH-12VER/O, KEH-14VER/O
GRS-CQ14Pd/NaE-K(O), GRS-CQ16Pd/NaE-K(O)
• GRS-CQ12Pd/NaE-K(O),
producenta,
autoryzowany punkt serwisowy lub inną wykwalifikowaną osobę, aby
印刷线路图技术要求:
1.严格按图幅比例,图文正确,画面优美;
uniknąć
niebezpieczeństwa.
2.图幅为白底黑字; Power
3.用湿布擦15秒,再用浸汽油布擦15秒,图文仍清晰明了;
Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami, dotyczącymi insta4.材料为0.05mm光白PET;
Power
AP3
,
5.印刷线路图尺寸为:外框250X180(宽X高),内框246X176(宽X高),
lacji
elektrycznej.
AP3
外框圆角半径为R4,内框圆角半径为R2.尺寸公差为±1
6.其余应符合
41.12.001的要求
Produkt
tenQJ/GD
jest
rodzajem systemu klimatyzacji komfortu i nie dopuszcza się Sjego
共 张
montażu w miejscu występowania substancji o działaniu korozyjnym, wybuchowym
lub łatwopalnym oraz smogu; w przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego
funkcjonowania, skrócenia okresu eksploatacji, zagrożenia wznieceniem ognia lub
poważnych obrażeń. W powyższych warunkach należy stosować klimatyzatory przeAP4
AP4
znaczone do celów specjalnych.
11

HPRESS
H-PRESS

SP
SP

U
U

V
V

W
W

COMP
COMP
3～
3～

L1
L1

PE
PE

YV4
YV4

4V
4V

EH4
EH4

96
96

HEAT
HEAT

PE
PE

EH5
EH5

DCMOTOR1
DC-MOTOR1

Communication
LineLine
Communication

INDOOR
INDOOR
UNIT
UNIT

33

PE
PE

2

66

55

M1
M1

CN7
CN7

CN5
CN5

AP1
AP1

44

33

11

VA1
VA-1

PE
PE

PE
PE

3

4

L1

L2
XT1

L
L3

N

N
N

PE

1

L4

L6

2

L4

L5

L6

L4

L3 L5

L6

L4

3

1

4

2

L4

L3 L5

L6

L4

5

3

L7

CODE

X1(AC-L1)
X2(AC-L2)

L5

X9

X3(AC-L3)

AC-L

X4

N

X11(AC-L1)

X8(N-F)L-OUT
X5(L1-F)N-OUT
X6(L2-F)DC-BUS
X7(L3-F)

20K
20K

RT1
RT1

15K
15K

RT2
RT2

50K
50K

RT3
RT3

20K
20K

RT4
RT4

AC-L
AC-L

HP p
HP p

27
28
20

21

LP

LP

p
p

COM-ESPE2

LPP

LPP

L2

X1

L9

11
10
12
11
13
1412
1513
1614
15

COM-ESPE2

HPP

23

X2

L8

L8

L7

L8

L7

HP

2
1

5

EKV

4

23

EKV

3

L10

2

DC-MOTOR0

U

EH1

EH2

5

4

3

6

6

5

4

3

6

5

4

3

1

1

1

6

5

4

3

1

Electronic expansion valve coil
Electrical Inductance 1

1

High
pressureniskiego
switch ciśnienia
Presostat
UP DC Motor
Down DC Motor

RT2
RT1
RT3

Outdoor
sensor
Czujniktemp
temperatury
odszraniania
Discharged temp sensor

RT4

Suction temp sensor

XT1
RT4

Terminal
BIT)
Czujnikblock(3
temperatury
ssania
4-way valve coil

RT2

SP

X7
X8
X9
X6
X5
X4
W (R-2) (S-2) (T-2) (T-1) (S-1) (R-1)
L2-1 L1-1 L1-2 L2-2
RD

BK

BU

BU

BK

20

YE
21

BN
22

WH
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BU
18

重量

线路图
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GRSCQ10PdNaEK

7

M2

8

Górny silnik DC

Dolny silnik
Defrosting
tempDC
sensor

Czujnik temperatury zewnętrznej

Czujnik
temperatury
tłoczenia
High
pressure
sensor
Czujnik wysokiego ciśnienia

XT1

Listwa zaciskowa (5 gniazdowa)

YV1

Cewka zaworu 4-drogowego

C

RD

Rozmieszczenie elementów elektrycznych
Prawidłowa utylizacja
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L14 L12

L12
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Electric component position map
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AP3
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XT1

3
Communication
Line

3

AP3

L

AP2

L1

Communication Line

AP1

CN7

PE

X3(T)
DC-BUS

GRS-CQ10PdNaE-K

图样标记

Cewka elektr. zaworu
rozprężnego
数据审核
审核
High pressure switch 审定
工艺
Presostat wysokiego ciśnienia

M1

YV1

COMPCOMP
3～ 3～
PE PE
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VA-1
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L11

YV1
EH1

4V
HEAT

HEAT
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年月日 产品型号：

会签
批准
Indukcja elektryczna
Electrical Inductance 2
6

L2

RT3
SP

W

V

L13

YV1

4V

DC-MOTOR0

M2

X2(S)

PWR

5
3

L

20160317

L1-L3 Magnetic
Wzbudnik
L3~L13
ring

L8

COMM

4

L1

LPLP

N

换版
Taśma
grzewcza sprężarki许海强

L1
Symbol ten oznacza, że na terenie Unii Europejskiej,
produkt
L2
powinien być usuwany osobno, nie zaś z powszechnymi
odpadaAP2
M1
M1
mi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć potencjalnego
zagroXT1
żenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w efekcie niekontroloM2
wanego unieszkodliwiania odpadów, sprzętM2
należy odpowiedzialnie zutylizować, promując zrównoważone metody ponownego
wykorzystania surowców. Zużyte urządzenie należy przekazać to
odpowiedniego punktu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca zobowiązany
jest przyjąć taki produkt i poddać go przyjaznemu środowisku
recyklingowi.
R410A(R32/125:50/50):2087.5
DC-MOTOR1

M1

L8

COMM

FA

DC-MOTOR1

M2

PEPE

9

L6

X1(R)
AC-L

PWR

L9

FA

H-PRESS

8

M1

L9

L9

1

M1

L6

9

6

5

材料：0.05mm光白PET
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EH1

HP
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PE
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Filter
Board
Płytka
napędu

EKV
EKV

RD

3

NAME

Płytka unit
filtraMain Board
Outdoor

AP3
AP4

EH1

6

A

Płyta główna jednostki zewnętrznej

AP3
AP2
AP4

E1

8

NAZWA

AP2

L5

PE

2

7

KOD

XT1

L

6

5

CN5

PE

PE

AP1

PE

PE

CN5
INDOOR
UNIT

INDOOR
UNIT

Przewód PE
uziemiający dostępny
PE jest dla silników żeliwnych,
natomiast niedostępny dla silników w obudowie z tworzywa.

Earthing wire is available for iron-clad motor,
while unavailable for plastic-clad motor.
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19.2.2 Listwa zaciskowa

OSTRZEŻENIE

(1) KEH-08VER/I, KEH-10VER/I

Listwa zaciskowa
XT2
Listwa
zaciskowaobsługiXT3
Urządzenia
nie
wolno
W
momencie
wystąpienia
nieprawidłowości, jak zapach wać mokrymi rękoma.
spalenizny, należy niezwłocznie
odłączyć zasilanie i skontaktoZawór
Zawór
Sygnalizacja Sygnalizacja
wać się z punktem serwisowym.
3-drogowy 2 2-drogowy 1
pracy
błędu

zaciskowa XT4
Jeżeli Listwa
nieprawidłowość
nie
zostanie usunięta, może dojść
do uszkodzenia urządzenia,
Moduł lub
Czujnikwznieceporażenia prądem
współpracy
przepływu
z
czytnikami
nia ognia. kart-kluczy instalacji
solarnej

Przed przystąpieniem do
montażu, należy sprawdzić
czy napięcie w miejscu
podłączania
urządzenia
pokrywa się z danymi na
tabliczce znamionowej urządzenia oraz moc zasilania,
przewód zasilający lub
gniazdko elektryczne odpowiadają poborowi mocy
urządzenia.
Listwa zaciskowa XT1

Takie postępowanie grozi porażeniem prądem.

Zasilanie

Listwa zaciskowa
Listwa zaciskowa
XT5
Aby zapobiec wznieceniu ognia,
Jeżeli
urządzenie
nie XT6
będzie
system należy podłączyć do używane przez dłuższy czas,
wydzielonego obwodu zasilania.
należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego
oraz
opróżnić
Termostat
Termostat
Sygnał
Sygnał Sygnał
zwrotny sterujący
moduł hydraulicznysterujący
i
zasobnik
instalacji
usterki
pompy
solarnej
pompy
(OUT)
C.W.U.
instalacji

Styk AC
pomocniczej
grzałki elektrycznej
zasobnika C.W.U.

Nie wolno dopuścić do
uszkodzenia
przewodu
elektrycznego lub stosować
przewód niezgodny ze
specyfikacją.

solarnej

(2) KEH-12VER/I, KEH-14VER/I
Listwa zaciskowa XT2

Zawór
3-drogowy 2

Nie należy stosować wielofunkcyjnych rozgałęźników elektrycznych lub przedłużaczy.
Listwa zaciskowa XT4

Moduł
współpracy
z czytnikami
kart-kluczy

Czujnik
przepływu
instalacji
solarnej

Zawór
2-drogowy 1

Listwa zaciskowa XT3

Inne
czujniki

Sygnalizacja Sygnalizacja
błędu
pracy

W przeciwnym razie, nagromadzony kurz może spowodować
przegrzanie, wzniecenie ognia
lub zimą zamarznięcie zasobnika z wodą lub współosiowego
wymiennika ciepła.

Takie postępowanie może
doprowadzić do przegrzania
lub wzniecenia ognia.

Styk AC
pomocniczej
grzałki elektrycznej
zasobnika C.W.U.

Listwa zaciskowa XT7

Listwa zaciskowa XT1

Pompa
modułu
hydraulicznego

Zasilanie

Listwa zaciskowa XT5

Termostat

Listwa zaciskowa XT6

Termostat

49
2
53

Sygnał
sterujący
instalacji
solarnej

Sygnał
Sygnał
zwrotny sterujący
usterki
pompy
pompy
(OUT)
instalacji
solarnej

Pompa ciepła powietrze-woda ECO HOME

Pompa ciepła powietrze-woda ECO HOME

Instrukcje systemu
bezpieczeństwa (należy koniecznie przestrzegać)
20. Uruchamianie
20.1 Punkty
kontrolne
przed
uruchomieniem
OSTRZEŻENIE:
Niezastosowanie
się ściśle do podanych ostrzeżeń, może
:

Ze względu
na bezpieczeństwo
użytkowników
i urządzenia, przed
przekazaniem
użytkowania,
system powinien
doprowadzić
do poważnego
uszkodzenia
urządzenia
lubdoobrażeń
ciała.
przejść próbne uruchomienie. Poniżej wymieniono wymagane procedury:

UWAGA: Niezastosowanie się ściśle do podanych uwag, może doprowadzić do
ciała.

Poniższe
czynności
powinny
być wykonane
przez wykwalifikowanego
serwisanta.
lekkich
lub
średnich
uszkodzeń
urządzenia lub
obrażeń

Należy potwierdzić wykonanie poniższych czynności z przedstawicielem handlowym, dystrybutorem, wykonawcą i klientem.
Nr

Symbol ten wskazuje czynności niedozwolone. Nieprawidłowo wykonane
Potwierdzenie
wykonania
montażu
czynności mogą spowodować
poważne
uszkodzenia
lub śmierć.

√

1

Czy montaż został wykonany zgodnie ze zleceniem. Jeżeli nie, uruchomienie systemu nie zostanie zrealizowane.

□

2

Symbol ten wskazuje elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
Nieprawidłowo
wykonane
czynności
mogą spowodować
obrażenia
ciała lub
Czy
jest dostępny pisemny
raport z listą
zmian, wykonanych
w ramach nieupoważnionego
montażu?
uszkodzenie mienia.

3

Czy zlecenie montażu oraz raport z uruchomienia zostały udostępnione razem?

□

UWAGA

Nr

□

√

Wstępna kontrola

Po odebraniu
produktu,
sprawdźinstalacja
jego wygląd
zewnętrzny
dołączone
1
Czy wygląd urządzenia
oraz wewnętrzna
rurowa nie uległy
uszkodzeniuoraz
podczas
transportu lubakcesoria,
montażu? □
sprawdź
zgodność
modelu zz zamówieniem.
2
Sprawdzić
akcesoria dostarczone
urządzeniem, pod względem ilości, opakowania itp.
Projekt
i prace
muszą
być wykonane
przez
3
Upewnić
się czymontażowe
dostępne są schematy
okablowania,
sterowania,
projektuprawniony
instalacji rurowejpersonel,
itp.

□

zgodnie
□

z mającymi
regulacjami
i przepisami
oraz niniejszą
instrukcją.
Sprawdzić, zastosowanie
czy urządzenie zostało
solidnie przymocowane
i czy zachowano
wystarczającą
ilość wolnej prze□
strzeni
dla
eksploatacji
i
serwisu.
Po zakończeniu prac montażowych, podłączenie urządzenia do zasilania możliwe jest
5
Przeprowadzić
pełną próbę ciśnieniową
poszczególnych urządzeń
oraz sprawdzić szczelność instalacji.
□
dopiero
po stwierdzeniu
braku jakichkolwiek
problemów.
6
Czy zbiornik
z wodąokresowe
został stabilnie
zainstalowany oraz
czy wsporniki utrzymają
ciężar napełnionego
zbiornika?
□
Należy
zapewnić
czyszczenie
i konserwację
urządzenia,
po dłuższym
okre7
Czy zastosowano
odpowiednią
izolację termicznąeksploatacji
zasobnika, rur na wlocie/wylocie
oraz instalacji
uzupełniającej
wodę? □
sie normalnej
pracy,
dla wydłużenia
i zapewnienia
niezwodnej
pracy.
Czy czujnik poziomu wody w zbiorniku, wskaźnik temperatury wody, sterownik, manometr, zawór bezpieczeń8
□
W przypadku
uszkodzenia przewodu zasilającego, powinien zostać wymieniony przez
stwa oraz automatyczny zawór odpowietrzający, itp. zostały zainstalowane i pracują prawidłowo?
producenta,
serwisowy
lubznamionowej?
inną wykwalifikowaną
osobę,
Czy napięcieautoryzowany
zasilania jest zgodnepunkt
ze specyfikacją
na tabliczce
Czy przewody zasilające
są aby
9
□
zgodne z obowiązującymi wymogami?
uniknąć niebezpieczeństwa.
Czy przewód zasilający i okablowanie systemu sterowania zostało prawidłowo podłączone zgodnie ze sche10
□
Urządzenie
należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami, dotyczącymi instamatem elektrycznym? Czy uziemienie jest bezpieczne? Czy wszystkie zaciski są solidnie przymocowane?
lacji elektrycznej.
11
Czy rurka przyłączeniowa, pompa wody, manometr, termometr, zawór itp. zostały prawidłowo zainstalowane? □
Produkt ten jest rodzajem systemu klimatyzacji komfortu i nie dopuszcza się jego
12
Czy wszystkie zawory systemu są otwarte lub zamknięte, zgodnie z wymaganiami?
□
montażu
w miejscu występowania substancji o działaniu korozyjnym, wybuchowym
13
□
Potwierdzić, czy klient i inspektorzy z punktu A są obecni na obiekcie.
lub łatwopalnym
oraz smogu; w przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego
14
Czy tabela czynności montażowych została wypełniona i podpisana przez wykonawcę?
□
funkcjonowania,
skrócenia okresu eksploatacji, zagrożenia wznieceniem ognia lub
UWAGA: Jeżeli którakolwiek pozycja została oznaczona znakiem x, prosimy o poinformowanie o tym wykonawcy.
poważnych
obrażeń. W powyższych warunkach należy stosować klimatyzatory przePowyższe pozycje mają wyłącznie charakter informacyjny.
znaczone
do celów
specjalnych.
Ocena ogólna:
uruchomienie
□
korekta □
4

Czynności potwierdzone po wstępnej kontroli

Należy ocenić poniższe element (w przypadku braku oceny, kontrola nie zostanie zaliczona).
a: Zasilanie i system sterowania elektrycznego

Prawidłowa
utylizacja
b: Kalkulacja
ilości dodatkowo napełnionego czynnika

Symbol
c: Problem z grzaniem

ten oznacza, żed:na
terenie
Unii Europejskiej, produkt
Problem
z hałasem
powinien
być
usuwany
osobno,
nie
zaś
z powszechnymi odpadae: Problem z instalacją rurową
f: Inne
mi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć potencjalnego zagroNormalne uruchomienie nie może zostać zrealizowane przed zaakceptowaniem wszystkich prac montażowych.
żenia dlanależy
środowiska
lub
zdrowia
ludzkiego
w efekcie
niekontroloW przypadku innych problemów,
rozwiązać je
w pierwszej
kolejności.
Montażysta
ponosi odpowiedzialność
za wszystkie koszty opóźnienia
uruchomienia
systemu
oraz
ponownej
próby
uruchomienia,
powstałe
na skutek
wanego unieszkodliwiania odpadów, sprzęt należy odpowiedzialproblemów, które nie zostały natychmiast rozwiązane.
nie zutylizować, promując zrównoważone metody ponownego
Przekazać montażyście harmonogram raportowania zmian.
wykorzystania surowców. Zużyte urządzenie należy przekazać to
Czy pisemny raport oodpowiedniego
zmianach, został dostarczony
i podpisany?
punktumontażyście
zbiórki lub
skontaktować się ze sprzedawTak ( )
Nie ( ) cą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca zobowiązany
jest przyjąć taki produkt i poddać go przyjaznemu środowisku
recyklingowi.
R410A(R32/125:50/50):2087.5
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20.2 Próbne uruchomienie

OSTRZEŻENIE

Próbne uruchomienie ma na celu sprawdzenie czy urządzenie może pracować normalnie. Jeżeli urządzenie nie może
działać
znaleźć przyczynę
problemu i rozwiązać
aż do pozytywnego
próbnego
Przedprzeprowadzenia
przystąpieniem
do
Urządzenia
nie wolnogo obsługiW prawidłowo,
momencienależywystąpienia

montażu, Próbne
należy uruchomienie
sprawdzić
wać mokrymi
rękoma.
nieprawidłowości,
zapach
uruchomienia.
Wszystkiejak
kontrole
muszą spełniać
wymagania
przed próbnym uruchomieniem.
czy napięcie w miejscu
podłączania
urządzenia
odłączyć zasilanie i skontaktopokrywa serwisanta.
się z danymi na
wać sięprocedura
z punktem
serwisowym.
Poniższa
powinna
zostać przeprowadzona przez doświadczonego i wykwalifikowanego
tabliczce znamionowej urząNr
Uruchomienie procedury próbnego uruchomienia
dzenia oraz moc zasilania,
Uwaga: przed próbnym uruchomieniem należy upewnić się, że zasilanie zostało całkowicie odłączone, z uwzględnieniem
przewód zasilający lub
głównego wyłącznika zasilania, w przeciwnym razie może dojść do wypadku.
gniazdko elektryczne odpo1
Należy zapewnić wstępne podgrzanie sprężarki przez 8 godzin.
wiadają poborowi mocy
UWAGA: Olej smarowy należy podgrzewać przez co najmniej 8 godzin aby uniknąć zmieszania
czynnika chłodniczego
urządzenia.

spalenizny,
musi
przebiegaćnależy
zgodnieniezwłocznie
z poniższą tabelą:

z olejem, co może spowodować uszkodzenie sprężarki podczas rozruchu.

2

Należy sprawdzić, czy temperatura oleju w sprężarce jest znacznie wyższa od temperatury zewnętrznej.

Jeżeli nieprawidłowość nie Takie postępowanie grozi poraUWAGA: usunięta,
Temperaturamoże
oleju wdojść
sprężarceżeniem
znacznieprądem.
wyższa od temperatury zewnętrznej wskazuje na uszkodzenie taśzostanie
my grzewczej sprężarki. W takim przypadku sprężarka łatwo ulegnie uszkodzeniu. W związku z tym, przed
do uszkodzenia urządzenia,
eksploatacją urządzenia należy naprawić taśmę grzewczą.
porażenia prądem lub wznieceSprawdzić, czy kolejność faz zasilania jest prawidłowa. Jeżeli nie, w pierwszej kolejności należy poprawić
nia3 ognia.
kolejność faz.

UWAGA: Ponownie sprawdzić kolejność faz przez uruchomieniem aby uniknąć wstecznego obrotu sprężarki, co może
Nie wolno dopuścić do
Aby
zapobiec wznieceniu ognia, Jeżeli urządzenie nie będzie
spowodować uszkodzenie urządzenia.
uszkodzenia
przewodu
system należy podłączyć do używane przez dłuższy czas,
Użyć uniwersalnego miernika elektrycznego do wykonania pomiaru rezystancji izolacji pomiędzy każdą fazą
elektrycznego lub stosować
wydzielonego
obwodu zasilania.
należy odłączyć wtyczkę prze4
zewnętrzną i uziemieniem, a także pomiędzy fazami.
przewód niezgodny ze
wodu zasilającego oraz opróżnić
UWAGA: Nieprawidłowo wykonane uziemienie
skutkować porażeniem
modułmoże
hydrauliczny
i zasobnikprądem.specyfikacją.
C.W.U. Gotowy do uruchomienia
Nr
1

Odłączyć zasilanie tymczasowe, ponownie załączyć wszystkie zabezpieczenia i po raz ostatni sprawdzić
instalację elektryczną.
Sprawdzić zasilanie i napięcie obwodu sterowania; ______V może odbiegać o ±10% od zakresu mocy nominalnej.

Nr
1

Uruchomić urządzenie
Sprawdzić wszystkie warunki niezbędne do uruchomienia urządzenia: temperaturę oleju, tryb, wymagane
obciążenie itp.
Uruchomić urządzenie i obserwować pracę sprężarki, elektrycznego zaworu rozprężnego, silnika wentylatora

Takie postępowanie może
W przeciwnym razie, nagromaNie należy
wielofunkorazstosować
pompy wody
itp.
2
doprowadzić
dzony
kurz
może
spowodować
cyjnych
rozgałęźników
elektryczUwaga: Jeżeli stan pracy urządzenia będzie nieprawidłowy, urządzenie ulegnie
uszkodzeniu.do
Nieprzegrzania
używać
lub wzniecenia ognia.
przegrzanie,
wzniecenie
ognia
nych luburządzenia
przedłużaczy.
w stanie wysokiego ciśnienia
lub wysokiego
natężenia
prądu.
Inne:
lub zimą zamarznięcie zasobnika z wodą lub współosiowego
wymiennika ciepła.
Ocena lub sugestie na temat ogólnego stanu pracy: dobry, wymaga naprawy

Elementy, które
należy zaakceptować po próbnym
uruchomieniu

Określić potencjalny problem (brak uwag oznacza, że montaż i próbne uruchomienie zostały wykonane zgodnie z wymaganiami).
a. Problem z zasilaniem i elektrycznym układem sterowania:
b. Problem z obliczonym obciążeniem:
c. Instalacja chłodnicza jednostki zewnętrznej:
d. Problem z hałasem:
e. Problem z instalacją rurową modułu hydraulicznego:
h. Inne problemy:
Podczas pracy, konieczne jest przeprowadzanie przeglądów wynikających ze słabej jakości w następstwie nieprawidłowego montażu i konserwacji.
Akceptacja
Czy użytkownik został właściwie przeszkolony? Prosimy o podpis. Tak ( ) Nie ( )
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Instrukcje
bezpieczeństwa
(należy koniecznie przestrzegać)
21. Codzienna
obsługa
i czynności konserwacyjne
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, wszystkie zabezpieczenia zostały fabrycznie skonfigurowane. Nie modyfiko-

OSTRZEŻENIE:
Niezastosowanie się ściśle do podanych ostrzeżeń, może
:
doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.

wać lub demontować zabezpieczeń.

Przed pierwszym uruchomieniem lub uruchomieniem po dłuższej przerwie w pracy (powyżej 1 dnia) z odłączonym

UWAGA:
Niezastosowanie
się urządzenia
ściśle docopodanych
uwag,
może
zasilaniem,
należy ponownie
podłączyć zasilanie
najmniej 8 godzin
przed
jego doprowadzić
uruchomieniem.
lekkich lub średnich uszkodzeń urządzenia lub obrażeń ciała.

do

Nigdy nie stawiać żadnych rzeczy na urządzeniach. Przestrzeń wokół urządzenia należy utrzymywać w czystości,

tendobrą
wskazuje
czynności
suchości,Symbol
zapewniając
wentylację.

niedozwolone. Nieprawidłowo wykonane
czynności
mogą
spowodować
poważne
uszkodzenia
lubzapewnienia
śmierć. pełnej sprawności
Od czasu
do czasu należy
usuwać
kurz nagromadzony
na lamelach
skraplacza, dla

urządzenia
i uniknięcia
urządzenia.
Symbol
tenochronnego
wskazujezatrzymania
elementy,
na które

należy zwrócić szczególną uwagę.

Aby uniknąć
zadziałania zabezpieczenia
lub uszkodzenia
urządzenia
w efekcie zablokowania
Nieprawidłowo
wykonane czynności
mogą
spowodować
obrażeniaobiegu
ciałahydraulicznelub

go, należy
regularnie czyścić
filtr wody i często sprawdzać zawór napełniający wodę.
uszkodzenie
mienia.

Aby umożliwić zadziałanie zabezpieczenia przeciwzamarzaniowego, nigdy nie odłączać zasilania jeżeli temperatura

zewnętrzna może spaść poniżej 0°C w zimie.

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzeń na skutek zamarznięcia jednostki, nieużywane urządzenie oraz instalację rurową należy

Po odebraniu produktu, sprawdź jego wygląd zewnętrzny oraz dołączone akcesoria,
sprawdź
zgodność
modelu
z zamówieniem.
Jeżeli
zainstalowano
zasobnik
C.W.U.,
ale system ustawiony został na opcję „bez zasobnika” (without), funkcje
Projektzei zbiornikiem
prace montażowe
muszą
wykonane
przez uprawniony
personel,
zgodnie
powiązane
wody nie będą
działały,być
a wyświetlana
temperatura
w zbiorniku wody
zawsze będzie
wynomającymi
regulacjami
i przepisami
oraz
niniejszą
instrukcją.
sić z„-30”.
W takim zastosowanie
przypadku, zasobnik
narażony będzie
na zamarzanie
oraz
inne poważniejsze
konsekwencje w
warunkach
niskich temperatur.
po zainstalowaniu
zasobnika,
należy ustawić
„z zasobnikiem”
(with),
Po zakończeniu
prac Dlatego,
montażowych,
podłączenie
urządzenia
doopcję
zasilania
możliwe
jestw
przeciwnym
razie
producent
nie
ponosi
odpowiedzialności
za
nieprawidłową
pracę
systemu.
dopiero po stwierdzeniu braku jakichkolwiek problemów.
Użytkownik nie powinien zbyt często korzystać z przycisku Wł./Wył. oraz zamykać ręczny zawór obiegu hydrauliczNależy zapewnić okresowe czyszczenie i konserwację urządzenia, po dłuższym okrenego podczas normalnej pracy.
sie normalnej pracy, dla wydłużenia eksploatacji i zapewnienia niezwodnej pracy.
Należy regularnie sprawdzać warunki pracy poszczególnych podzespołów, w celu stwierdzenia obecności plam
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, powinien zostać wymieniony przez
oleju na łączeniu rur oraz kontrolować zawór do napełniania pod względem ewentualnych wycieków.
producenta,
autoryzowany
punkt
serwisowy
lub inną
osobę,
aby
Jeżeli
usterka urządzenia
wykracza poza
kompetencje
użytkownika,
należy wykwalifikowaną
niezwłocznie skontaktować
się z autoryuniknąć
niebezpieczeństwa.
zowanym
punktem
serwisowym.
Manometr
wody zainstalowany
jest na rurze zgodnie
powrotu wody
w urządzeniu.
Ciśnienie obiegu
hydraulicznegoinstanależy
Urządzenie
należy zainstalować
z krajowymi
przepisami,
dotyczącymi
wyregulować
zgodnie
z
poniższym
opisem:
lacji elektrycznej.
(1) Jeżeli ciśnienie nie przekracza 0,5 Bar, należy niezwłocznie napełnić obieg wodą;
Produkt ten jest rodzajem systemu klimatyzacji komfortu i nie dopuszcza się jego
(2) Podczas napełniania, ciśnienie układu hydraulicznego nie powinno przekraczać 2,5 Bar.
montażu w miejscu występowania substancji o działaniu korozyjnym, wybuchowym
lub łatwopalnym oraz smogu; w przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego
funkcjonowania, skrócenia okresu eksploatacji, zagrożenia wznieceniem ognia lub
poważnych obrażeń. W powyższych warunkach należy stosować klimatyzatory przeznaczone do celów specjalnych.
opróżnić z wody. Dodatkowo, należy otworzyć zawór spustowy zasobnika.

Prawidłowa utylizacja
Symbol ten oznacza, że na terenie Unii Europejskiej, produkt
powinien być usuwany osobno, nie zaś z powszechnymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w efekcie niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów, sprzęt należy odpowiedzialnie zutylizować, promując zrównoważone metody ponownego
wykorzystania surowców. Zużyte urządzenie należy przekazać to
odpowiedniego punktu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca zobowiązany
jest przyjąć taki produkt i poddać go przyjaznemu środowisku
recyklingowi.
R410A(R32/125:50/50):2087.5
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Wykrywanie i usuwanie usterek

OSTRZEŻENIE

Usterka

Przyczyna

Sugerowane rozwiązanie problemu

Przedkolejność
przystąpieniem
do
Urządzenia nie wolno obsługiwystąpienia
①
① Odwrócona
Problem z zasilaniem.
faz.
② Luźne
② Sprawdzić
i poprawić.
przewody
przyłączeniowe.
montażu,
należy sprawdzić
wać
mokrymi rękoma.
jak
zapach
③ Znaleźć przyczynę i naprawić.
③ Uszkodzona płyta główna.
czy napięcie w miejscu
spalenizny, należy niezwłocznie
④ Uszkodzona sprężarka.
④ Wymienić sprężarkę.
podłączania
urządzenia
odłączyć zasilanie i skontakto① Poluzowana śruba mocująca wentylator.
① Dokręcić śrubę wentylatora.
Głośna
praca
pokrywa się z danymi na
wać się z punktem serwisowym.
② Łopatki wentylatora dotykają obudowy lub kratki. ② Znaleźć przyczynę i naprawić.
wentylatora
tabliczce
znamionowej urzą③ Nieprawidłowa praca wentylatora.
③ Wymienić
wentylator.
dzenia oraz moc zasilania,
① Dźwięk przepływającej cieczy słyszalny jest
① Sprawdzić czy zawór rozprężny nie uległ
przewód
zasilający
lub
Głośna praca
kiedy czynnik napływa do sprężarki.
uszkodzeniu,
czy czujnik
temperatury
nie
gniazdko
elektryczne
odpo② Uszkodzenie wewnętrznych elementów
poluzował
się. Jeżeli
tak, naprawić.
sprężarki
② Wymienić
sprężarki.
sprężarkę.
wiadają
poborowi mocy
urządzenia.
Pompa wody nie pracuje ① Awaria zasilania lub zacisku.
① Znaleźć przyczynę i naprawić.
W

momencie

Sprężarka
nie
nieprawidłowości,
uruchamia się

lub pracuje w nieprawidłowy sposób

②
③

Uszkodzony przekaźnik.
Zapowietrzony przewód hydrauliczny.

② Wymienić przekaźnik.
③ Opróżnić instalację.

① Spuścić lub dodać czynnik chłodniczy.
Jeżeli nieprawidłowość nie Takie postępowanie grozi pora② Układ hydrauliczny jest zablokowany lub
① Niedobór
duża ilość
czynnika
zostanieczęsto
usunięta, może
dojśćlub zażeniem
prądem.
Sprężarka
zapowietrzony. Sprawdzić pompę wody,
chłodniczego.
do uszkodzenia
urządzenia,
załącza
się lub
zawór i instalację rurową. Wyczyścić filtr
② Słaby obieg w układzie hydraulicznym.
wody lub opróżnić instalację.
zatrzymuje
porażenia prądem lub
wzniece③ Niskie
obciążenie.
③ Wyregulować obciążenie lub zastosonia ognia.
wać bufor.

Urządzenie
nie grzeje
① Naprawić
wykrycie
wycieku do
Niepoprzez
wolno
dopuścić
Aby zapobiec
wznieceniu
ognia,
Jeżeli urządzenie nie będzie
① Wyciek
czynnika.
pomimo pracującej
i uzupełnić instalację czynnikiem.
uszkodzenia
przewodu
system należy podłączyć
do sprężarka.
używane przez dłuższy czas,
② Uszkodzona
② Wymienić sprężarkę.
sprężarki

elektrycznego lub stosować
należy odłączyć wtyczkę prze① Zwiększyć
efektywność
izolacji cieplnej
przewód
niezgodny
ze
wodu zasilającego oraz opróżnić
systemu.
Niedostatecznamoduł
izolacja hydrauliczny
termiczna obiegu
specyfikacją.
i zasobnik
② Sprawdzić czy przepływ powietrza na
hydraulicznego.
C.W.U.
wlocie lub wylocie jest prawidłowy
Niedostateczna wymiana ciepła na parowniku.

wydzielonego obwodu zasilania.
①

Słaba wydajność
podgrzewania wody

②
③ Niedobór czynnika w instalacji.
④ Blokada wymiennika ciepła po stronie wodnej.

i wyczyścić parownik.

③ Sprawdzić czy z urządzenia nie wycieka

czynnik.

④ Wyczyścić lub wymienić wymiennik ciepła.

Nie należy stosować wielofunkcyjnych rozgałęźników elektrycznych lub przedłużaczy.

W przeciwnym razie, nagromadzony kurz może spowodować
przegrzanie, wzniecenie ognia
lub zimą zamarznięcie zasobnika z wodą lub współosiowego
wymiennika ciepła.
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Takie postępowanie może
doprowadzić do przegrzania
lub wzniecenia ognia.

KAISAI EUROPE
Add: ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warsaw, Poland
Tel: +48 22 465 65 85
Fax: +48 22 879 99 07
www.kaisai.com
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