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WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Ważna uwaga:
Niniejszy przewodnik zawiera instrukcje dotyczące instalacji i obsługi inwerterowej pompy ciepła
typu powietrze-źródło EVI DC. Skonsultuj się ze sprzedawcą w przypadku jakichkolwiek pytań
dotyczących tego sprzętu.

Uwaga instalatora: Ten przewodnik zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, obsługi i
bezpiecznego użytkowania tego produktu. Informacje te należy przekazać właścicielowi i/lub
operatorowi tego urządzenia po zainstalowaniu lub pozostawieniu na pompie ciepła lub w jej
pobliżu.

Uwaga użytkownika: Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje, które pomogą Ci w obsłudze i
konserwacji tej pompy ciepła. Zachowaj go na przyszłość.

OSTRZEŻENIE - Przed zainstalowaniem tego produktu należy przeczytać i przestrzegać
wszystkich zawartych w nim ostrzeżeń i instrukcji. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji
dotyczących bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia, śmierć lub uszkodzenie
mienia.

Kody i standardy
Inwerterowa powietrzna pompa ciepła EVI DC musi być zainstalowana zgodnie z lokalnymi
przepisami budowlanymi i instalacyjnymi, zgodnie z lokalnymi zakładami użyteczności publicznej
lub władzami. Wszystkie kody lokalne mają pierwszeństwo przed kodami krajowymi. W przypadku
braku lokalnych przepisów, zapoznaj się z najnowszą edycją National Electric Code (NEC) w
lokalnym rządowym Electric Code (CEC) w celu instalacji.

DANGER — Ryzyko porażenia prądem lub porażenia prądem.

Zasilanie elektryczne tego produktu musi być zainstalowane przez licencjonowanego lub
certyfikowanego elektryka zgodnie z National Electrical Code oraz wszystkimi
obowiązującymi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami. Niewłaściwa instalacja
spowoduje zagrożenie elektryczne, które może spowodować śmierć lub poważne
obrażenia użytkowników pompy ciepła, instalatorów lub innych osób w wyniku porażenia
prądem, a także może spowodować uszkodzenie mienia. Przeczytaj i postępuj zgodnie
ze szczegółowymi instrukcjami zawartymi w tym przewodniku.

OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nie zezwalaj dzieciom na używanie tego
produktu, chyba że są one przez cały czas pod ścisłym nadzorem.
Informacje dla konsumentów i bezpieczeństwo
Pompy ciepła EVI DC Inverter Air Source zostały zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby
zapewnić lata bezpiecznej i niezawodnej pracy po zainstalowaniu, obsługiwana i konserwowana
zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji oraz kodami instalacyjnymi, o których
mowa w dalszych rozdziałach. W całym podręczniku ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i
przestrogi są oznaczone „ „symbolem .Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i przestróg
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Wskazówki dotyczące oszczędzania energii pompy ciepła
Jeśli nie planujesz korzystać z ciepłej wody przez dłuższy czas, możesz wyłączyć pompę ciepła lub
zmniejszyć temperaturę. ustawienie sterowania o kilka stopni w celu zminimalizowania zużycia
energii. Oferujemy następujące zalecenia, które pomogą oszczędzać energię i zminimalizować
koszty eksploatacji pompy ciepła bez poświęcania komfortu.
1. Maksymalna temp. wody. zalecana temperatura 60°C.
2. Zaleca się wyłączenie pompy ciepła przy temp. otoczenia. jest mniej niż -30 ℃ lub na

wakacjach dłużej niż tydzień.
3. W celu zaoszczędzenia energii zaleca się, aby pompa ciepła pracowała w ciągu dnia przy temp.

otoczenia. jest wyższy.
4. Spróbuj zainstalować pompę ciepła w wentylowanych pomieszczeniach. Jeśli musi być

zainstalowany na zewnątrz, w miarę możliwości, ochroń pompę ciepła przed przeważającymi
wiatrami, deszczem i śniegiem. Zawsze używaj osłony, gdy jest to praktyczne, co zmniejszy
możliwość oszronienia i oblodzenia.

Ogólne informacje dotyczące instalacji
1. Instalacja i serwis muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego instalatora lub agenta

serwisowego i muszą być zgodne ze wszystkimi krajowymi, stanowymi i lokalnymi przepisami
i/lub przepisami bezpieczeństwa.

2. Ta pompa ciepła EVI DC Inverter Air Source jest specjalnie zaprojektowana do ciepłej wody
użytkowej oraz ogrzewania i chłodzenia domu.

Sekcja 1 Introduction
Przegląd produktów
Pompy ciepła EVI DC Inverter Air Source przenoszą ciepło z otaczającego powietrza do wody,
zapewniając wysoką temperaturę. ciepła woda do 60°C. Unikalny wysokotemperaturowy. pompa
ciepła jest szeroko stosowana do ogrzewania domów. Dzięki innowacyjnej i zaawansowanej
technologii pompa ciepła może działać bardzo dobrze w temperaturze otoczenia -30 ℃. o wysokiej
temperaturze wyjściowej do 60℃, co zapewnia kompatybilność z systemami opartymi na
grzejnikach o normalnych rozmiarach bez uzupełniania. W porównaniu z tradycyjnymi kotłami
olejowymi/LPG, pompa ciepła EVI DC Inverter wytwarza do 50% mniej CO2 przy jednoczesnym
obniżeniu kosztów eksploatacji o 80%.
Nasze pompy ciepła są nie tylko bardzo wydajne, ale także łatwe i bezpieczne w obsłudze.

Główne cechy
1. Niskie koszty eksploatacji i wysoka wydajność

·Wysoki współczynnik wydajności (COP) wynoszący do 5 skutkuje niższymi kosztami
eksploatacji w porównaniu z tradycyjną technologią ASHP.

·Nie jest wymagana dodatkowa grzałka zanurzeniowa.
2. Zmniejszone koszty kapitałowe

·Prosta instalacja
3. Wysoki poziom komfortu

·Wysoka temp. przechowywania powoduje wzrost dostępności ciepłej wody.
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4. Brak potencjalnego niebezpieczeństwa jakiegokolwiek łatwopalnego, zatrucia gazem, wybuchu,
pożaru, porażenia prądem, które są związane z innymi systemami grzewczymi.

5. Wbudowany sterownik cyfrowy, aby utrzymać żądaną temperaturę wody..
6.Szafa kompozytowa o długiej żywotności i odporności na korozję wytrzymuje surowe warunki
klimatyczne.
7. Kompresor Japan Panasonic zapewnia wyjątkową wydajność, ultra energooszczędność,

trwałość i cichą pracę.
8. Samodiagnostyczny panel sterowania monitoruje i rozwiązuje problemy z pracą pompy ciepła,

aby zapewnić bezpieczną i niezawodną pracę.
9. Inteligentny sterownik cyfrowy z przyjaznym interfejsem użytkownika i niebieskim podświetleniem
LED.
10. Oddzielna izolowana komora elektryczna zapobiega korozji wewnętrznej i wydłuża żywotność
pompy ciepła.
11. Pompa ciepła może pracować przy temperaturze powietrza otoczenia. -30 ℃。

Sekcja 2 Instalacja
Poniższe informacje ogólne opisują sposób instalacji powietrznej pompy ciepła EVI DC Inverter

Uwaga: Przed zainstalowaniem tego produktu przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi
ostrzeżeniami i instrukcjami. Tylko wykwalifikowany serwisant powinien instalować pompę
ciepła.

Materiały potrzebne do instalacji
Następujące elementy są potrzebne i muszą być dostarczone przez instalatora dla wszystkich
instalacji pomp ciepła:
1. Armatura wodno-kanalizacyjna.
2. Równa powierzchnia dla prawidłowego drenażu.
3. Upewnij się, że zapewniona jest odpowiednia linia zasilania elektrycznego. Dane elektryczne

znajdują się na tabliczce znamionowej pompy ciepła. Proszę zanotować podaną aktualną
ocenę. Brak skrzynki przyłączeniowej, przedziału. Przewód można przymocować bezpośrednio
do płaszcza pompy ciepła.

4. Zaleca się użycie rurki PVC do linii zasilania elektrycznego.
5. Użyj pompy wspomagającej do pompowania wody w przypadku niskiego ciśnienia wody.
6. Potrzebny jest filtr na wlocie wody.
7. Instalacja wodno-kanalizacyjna powinna być zaizolowana, aby zmniejszyć jej straty ciepła.

Uwaga: Zalecamy zainstalowanie zaworów odcinających na przyłączach wlotowych i wylotowych
wody w celu ułatwienia serwisowania.
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Model produktu PEH08 PEH13A PEH18A PEH13

Ogrzewanie

Zakres mocy grzewczej (kW) 1.57~8.40 4.40~13.00 5.9~18.2 4.40~13.00

Zakres mocy wejściowej
ogrzewania (kW) 0.32~1.87 0.90~3.02 1.20~4.11 0.90~3.02

Zakres prądu (A) 1.42~8.30 4.12~13.8 5.49~18.8 1.39~4.68

Zakres COP 4.49~4.91 4.30~4.90 4.43~4.92 4.30~4.90

Chłodzenie

Zakres wydajności chłodniczej
(kW) 0.99~6.22 2.80~8.20 3.81~11.53 2.80~8.20

Moc wejściowa chłodzenia (kW) 0.29~2.18 0.85~3.31 1.11~4.05 0.85~3.31

Zakres prądu (A) 1.28~9.67 3.89~15.1 5.08~18.5 1.32~5.13

Zakres EER 2.85~3.41 2.48~3.29 2.85~3.43 2.48~3.29

DHW

Zakres mocy grzewczej (kW) 1.28~6.81 3.52~10.50 4.80~14.72 3.52~10.50

Zakres mocy wejściowej
ogrzewania (kW) 0.31~2.13 0.88~3.39 1.17~4.60 0.88~3.39

Zakres prądu (A) 1.38~9.45 4.03~15.5 5.35~21.1 1.36~5.26

Zakres COP 3.2~4.1 3.1~4.0 3.2~4.1 3.1~4.0

Zasilacz 230V/1Ph/50-60Hz 380V/3Ph/50-60Hz

Temperatura otoczenia pracy -30~43℃

Chłodziwo R32/1.3kg R32/1.6kg R32/2.7kg R32/1.6kg

Marka sprężarki Panasonic

Stopień IP (poziom ochrony) IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Odporność na porażenie prądem I I I I

Hałas (dB(A)) ≤53 ≤55 ≤57 ≤55

Spadek ciśnienia wody (kPa) 31 25 35 25

Obieg wody (m³/H) 1.4 2.2 3.1 2.2

Średnica rury (mm) DN25 DN25 DN25 DN25

Rozmiar ciała (szer. * głęb. * wys.) (mm) 970×475×835 1100×475×985 1050×480×1330 1100×475×985

Rozmiar opakowania (W * D * H) (Polywood) 1048×520×974 1140×515×1110 1120×530×1470 1140×515×1110

Rozmiar opakowania (szer. * głęb. * wys.)
(karton) 1028×520×974 1120×515×1108 1100×530×1470 1120×515×1108

Waga netto / Waga brutto (kg) 110/120 140/150 170/180 140/150

Uwaga:
Warunki pracy ogrzewania: temperatura wody na wlocie 30 ℃, temperatura wody na wylocie 35 ℃, temperatura termometru suchego
7 ℃, temperatura termometru wilgotnego 6 ℃.
Warunki pracy chłodzenia: temperatura wody na wlocie 12 ℃, temperatura wody na wylocie 7 ℃, temperatura termometru suchego
35 ℃, temperatura termometru wilgotnego 24 ℃.
Warunki pracy CWU: temperatura wody na wlocie 15 ℃, temperatura wody na wylocie 55 ℃, temperatura termometru suchego 7 ℃,
temperatura termometru wilgotnego 6 ℃.
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Model produktu PEH18 PEH23 PEH28 PEH35

Ogrzewanie

Zakres mocy grzewczej (kW) 5.9~18.2 7.5~23.0 10.2~28.0 12.8~35.0

Zakres mocy wejściowej
ogrzewania (kW) 1.20~4.11 1.53~5.23 2.07~6.36 2.61~7.99

Zakres prądu (A) 1.86~6.37 2.37~8.11 3.70~11.4 4.67~14.3

Zakres COP 4.43~4.92 4.40~4.90 4.40~4.92 4.38~4.90

Chłodzenie

Zakres wydajności chłodniczej
(kW)) 3.81~11.53 4.73~14.6 6.54~19.8 8.13~24.6

Moc wejściowa chłodzenia (kW) 1.11~4.05 1.39~5.14 1.92~6.97 2.42~8.75

Zakres prądu (A) 1.72~6.28 2.16~7.97 3.43~12.5 4.33~15.6

Zakres EER 2.85~3.43 2.84~3.40 2.84~3.40 2.81~3.36

DHW

Zakres mocy grzewczej (kW) 4.80~14.72 6.1~18.5 12.3~20.4 13.6~22.6

Zakres mocy wejściowej
ogrzewania (kW) 1.17~4.60 1.53~5.97 2.8~5.37 3.09~5.95

Zakres prądu (A) 1.82~7.15 2.37~9.26 5.0~9.6 5.52~10.6

Zakres COP 3.2~4.1 3.1~4.0 3.8~4.4 3.8~4.4

Zasilacz 380V/3Ph/50-60Hz

Temperatura otoczenia pracy -30~43℃

Chłodziwo R32/2.7kg R32/2.7kg R32/3.0kg R32/3.3kg

Marka sprężarki Panasonic

Stopień IP (poziom ochrony) IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Odporność na porażenie prądem I I I I

Hałas (dB(A)) ≤57 ≤58 ≤62 ≤66

Spadek ciśnienia wody (kPa) 35 45 40 45

Obieg wody (m³/H) 3.1 4.0 4.8 6.0

Średnica rury (mm) DN25 DN25 DN32 DN32

Rozmiar ciała (szer. * głęb. * wys.) (mm) 1050×480×1330 1050×480×1330 1160×500×1580 1160×500×1580

Rozmiar opakowania (W * D * H) (Polywood) 1120×530×1470 1120×530×1470 1230×540×1720 1230×540×1720

Rozmiar opakowania (szer. * głęb. * wys.)
(karton) 1100×530×1470 1100×530×1470 1200×540×1720 1200×540×1720

Waga netto / Waga brutto (kg) 170/180 180/190 210/220 230/240
Uwaga:
Warunki pracy ogrzewania: temperatura wody na wlocie 30 ℃, temperatura wody na wylocie 35 ℃, temperatura termometru suchego 7 ℃,
temperatura termometru wilgotnego 6 ℃.
Warunki pracy chłodzenia: temperatura wody na wlocie 12 ℃, temperatura wody na wylocie 7 ℃, temperatura termometru suchego 35 ℃,
temperatura termometru wilgotnego 24 ℃.
Warunki pracy CWU: temperatura wody na wlocie 15 ℃, temperatura wody na wylocie 55 ℃, temperatura termometru suchego 7 ℃, temperatura
termometru wilgotnego 6 ℃.

Notatka:

Powyższy projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu ulepszenia

produktu.

Szczegółowe specyfikacje jednostek znajdują się na tabliczce znamionowej na jednostkach.
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Aby zapewnić bezpieczną pracę, wymagana jest prawidłowa instalacja. Wymagania dotyczące
pomp ciepła obejmują następujące:
1. Wymiary dla krytycznych połączeń.
2. Montaż w terenie (jeśli jest wymagany).
3. Właściwa lokalizacja terenu i prześwity.
4. Prawidłowe okablowanie elektryczne.
5. Odpowiedni przepływ wody.
Niniejsza instrukcja zawiera informacje potrzebne do spełnienia tych wymagań. Przejrzyj wszystkie
procedury aplikacji i instalacji przed kontynuowaniem instalacji.

Wymiar:
Jednostka:mm

PEH08

PEH13/A
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PEH18/A
PEH23

PEH28
PEH35
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Exploded view
PEH08
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PEH13/A
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PEH18/A/23
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PEH28/35



- 13 -

Miejsce instalacji
ostrożność!

1. NIE instaluj pompy ciepła w pobliżu materiałów i miejsc niebezpiecznych

2. NIE NALEŻY montować pompy ciepła pod głęboko spadzistymi dachami bez rynien, co pozwoli

na przedostawanie się wody deszczowej zmieszanej z zanieczyszczeniami przez urządzenie.

3. Umieść pompę ciepła na płaskiej, lekko nachylonej powierzchni, takiej jak beton lub płyta

prefabrykowana. Umożliwi to prawidłowe odprowadzenie skroplin i wody deszczowej z podstawy

urządzenia. Jeśli to możliwe, płyta powinna być umieszczona na tym samym poziomie lub nieco

wyżej niż system/sprzęt filtrujący.

Szczegóły instalacji
Wszystkie kryteria podane w poniższych sekcjach odzwierciedlają minimalne prześwity. Jednak

każdą instalację należy również ocenić, biorąc pod uwagę panujące warunki lokalne, takie jak

bliskość i wysokość ścian oraz bliskość obszarów dostępu publicznego. Pompę ciepła należy

umieścić tak, aby ze wszystkich stron było wolne miejsce na konserwację i kontrolę.

1. Miejsce instalacji pompy ciepła musi mieć dobrą wentylację, a wlot/wylot powietrza nie może

być utrudniony.

2. Miejsce instalacji musi mieć dobry drenaż i być zbudowany na solidnym fundamencie.

3. Nie instaluj urządzenia w miejscach, w których występują zanieczyszczenia, takie jak

agresywny gaz (chlor lub kwas), kurz, piasek, liście itp..

4. Aby zapewnić łatwiejszą i lepszą konserwację oraz rozwiązywanie problemów, żadne

przeszkody wokół urządzenia nie powinny znajdować się bliżej niż 1m. I żadnych przeszkód w

promieniu 2m w pionie od urządzenia do wentylacji powietrza. (Patrz Rysunek 1)

＞0.5m

Heat Pump

Air Outlet ＞2m

＞0.5m
Air Inlet

＞0.5m
Air Inlet

＞0.5m

＞0.5m

＞0.5m

Air Inlet

Rysunek 1

5. Pompa ciepła musi być zamontowana z tulejami odpornymi na wstrząsy, aby zapobiec

wibracjom i/lub brakowi równowagi.

6. Mimo że sterownik jest wodoodporny,należy uważać, aby uniknąć bezpośredniego

nasłonecznienia i wysokiej temperatury.Dodatkowo należy umieścić pompę ciepła, aby

zapewnić dobrą widoczność sterownika.
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7. Rury hydrauliczne muszą być zainstalowane z odpowiednią podporą, aby zapobiec możliwym

uszkodzeniom spowodowanym wibracjami.Ciśnienie bieżącej wody powinno być utrzymywane

powyżej 196kpa. W przeciwnym razie należy zainstalować pompę wspomagającą.

8. Dopuszczalny zakres napięcia roboczego powinien mieścić się w granicach ±10% napięcia

znamionowego.

 Pompa ciepła musi być uziemiona ze względów bezpieczeństwa.

Drenaż i kondensacja
Kondensacja będzie występować z parownika, gdy urządzenie pracuje i opróżnia się ze stałą

szybkością, w zależności od temperatury powietrza otoczenia. i wilgotność. Im bardziej wilgotne są

warunki otoczenia, tym większa kondensacja. Dno urządzenia działa jak taca do zbierania wody

deszczowej i skroplin. Utrzymuj otwory spustowe znajdujące się na dolnej misce podstawy

jednostki, zawsze wolne od zanieczyszczeń.

Sugerowane metody instalacji

1.Do instalacji ogrzewania + ciepłej wody

1) Schemat instalacji systemu, patrz Rysunek 2.

2) Schemat okablowania elektrycznego, jak pokazano na rysunku 3.(Jeśli nie ma potrzeby

instalowania dodatkowego ogrzewania, nie podłączaj stycznika punktu 1,4 AC)

3)Ustawienia panelu sterownika, patrz Rysunek 4.Rysunek 5.i Rysunek 6.Rysunek 4 pokazuje,

żedziała w trybie ciepłej wody,Rysunek 5/Rysunek 6. pokazuje,że działa w trybie ogrzewania lub

chłodzenia.

4) Zawór 3-drogowy: W trybie ciepłej wody użytkowej zawór 3-drogowy jest włączony. W przypadku

ogrzewania lub chłodzenia podłogowego zawór 3-drogowy wyłącza się.

5) Gdy zarówno ogrzewanie (lub chłodzenie) jak i ciepła woda użytkowa nie osiągają ustawionej

temperatury, ciepła woda ma priorytet.

a) Zbiornik ciepłej wody z wężownicą do ciepłej wody użytkowej powinien być specjalnie

dostosowany.

b) Zdolność wymiany ciepła wężownicy powinna być ≥ znamionowa moc grzewcza pompy ciepła.

c) Głowica pompy obiegowej powinna być wystarczająco duża. Jego rzeczywisty przepływ wody nie

może być mniejszy niż przepływ wody na tabliczce znamionowej.

M

Hot water tank

Magnesiumrod

sensor

Hot water outlet

Cold water inlet

Drain hole

Safety valve

3-way valve

Expansion tank

Cold water inlet

Safety valve

Water pump

Fan coil

Radiator

Floor pipe

Catchment device

Water diverter

Heating medium  outlet

Heating medium  inlet 
Heat pump
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Rysunek2

Rysunek 3
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Rysunek 4 Rysunek 5

Rysunek 6

3. Tylko dla instalacji ciepłej wody

1) Schemat instalacji systemu, patrz Rysunek 7.

2) Schemat okablowania elektrycznego, patrz Rysunek 8. (Jeśli nie ma potrzeby instalowania
dodatkowego ogrzewania, NIE NALEŻY)
podłączyć punkt 1,4 stycznik AC)

3) Ustawienia panelu sterownika, jak pokazano na rysunku 9 .

4) Zacisk zaworu 3-drogowego nie wymaga okablowania.

5) Głowica pompy obiegowej powinna być wystarczająco duża. Jego rzeczywisty przepływ wody
nie może być mniejszy niż przepływ wody na tabliczce znamionowej .
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Hot water tank

Magnesiumrod

sensor

Hot water outlet

Cold water inlet

Drain hole

Safety valve

Water pump

Circulation water outlet

Circulation water inlet 

Heat pump

Rysunek 7

Rysunek 8
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Rysunek 9

2. Do instalacji ogrzewania i chłodzenia
1) Schemat instalacji systemu, patrz Rysunek 10..

Schemat okablowania elektrycznego, patrz Rysunek 11. (Jeśli nie ma potrzeby instalowania

dodatkowego ogrzewania, NIE NALEŻY podłączyć punkt 1,4 stycznik AC）

2) Ustawienia panelu sterownika, patrz Rysunek 12. i Rysunek 13. . Temperatura ustawienia wody

na wlocie. trybu ogrzewania lub chłodzenia można regulować za pomocą interfejsu ustawień

temperatury docelowej.

3) Zacisk zaworu 3-drogowego nie wymaga okablowania.

4) Głowica pompy obiegowej powinna być wystarczająco duża. Jego rzeczywisty przepływ wody

nie może być mniejszy niż przepływ wody na tabliczce znamionowej .

Expansion tank

Cold water inlet

Safety valve

Water pump

Fan coil

Radiator

Floor pipe

Catchment device

Water diverter
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Rysunek10

Rysunek 11

Rysunek 12 Rysunek 13
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Połączenia wodne

Podłączenia wody w pompie ciepła
Na przyłączach wlotowych i wylotowych wody zaleca się montaż szybkozłączek.

Do instalacji wodociągowej pompy ciepła zaleca się stosowanie rur ze stali nierdzewnej lub PPR.

Połączenie wlotu i wylotu wody z pompą ciepła obsługuje złączki rurowe ze stali nierdzewnej lub

PPR.

OSTROŻNOŚĆ — Upewnij się, że wymagania dotyczące przepływu i rotacji wody

wodociągowej mogą być zachowane dzięki zainstalowaniu dodatkowych pomp ciepła i

ograniczeniom hydraulicznym..

Wymagania dotyczące instalacji wodno-kanalizacyjnej
1. Gdy ciśnienie wody przekracza 490Kpa, użyj zaworu redukcyjnego, aby zmniejszyć ciśnienie

wody poniżej 294Kpa.

2. Każda część podłączona do jednostki musi być połączona metodą luźnego złącza i

zainstalowana z zaworem pośrednim.

3. Upewnij się, że cała instalacja hydrauliczna została prawidłowo wykonana, a następnie

przystąp do wykonania testu szczelności i ciśnienia.

4. Wszystkie rurociągi i łączniki rur muszą być izolowane, aby zapobiec utracie ciepła.

5. Zainstaluj zawór spustowy w najniższym punkcie systemu, aby umożliwić opróżnienie systemu

podczas mrozów (zimowanie).

6. Zamontuj zawór zwrotny na złączu wylotu wody, aby zapobiec cofaniu się syfonu po

zatrzymaniu pompy wodnej.

7. W celu zmniejszenia przeciwciśnienia rury powinny być instalowane poziomo
8.I zminimalizuj kolanka (połączenia 90 stopni). Jeśli wymagany jest wyższy przepływ, zainstaluj

zawór obejściowy

Połączenia elektryczne

OSTRZEŻENIE —Ryzyko porażenia prądem lub porażenia prądem.

Przed przystąpieniem do montażu pompy ciepła należy upewnić się, że wszystkie

obwody wysokiego napięcia są odłączone. Kontakt z tymi obwodami może

spowodować śmierć lub poważne obrażenia użytkowników, instalatorów lub innych

osób w wyniku porażenia prądem, a także może spowodować uszkodzenie mienia.
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OSTROŻNOŚĆ — Oznaczyć wszystkie przewody przed odłączeniem podczas serwisowania

pompy ciepła. Błędy w okablowaniu mogą spowodować niewłaściwą i niebezpieczną pracę. Po

serwisowaniu sprawdzić i zapewnić prawidłowe działanie.

Zasilacz
1. Zbyt niskie lub zbyt wysokie napięcie zasilania może spowodować uszkodzenie i/lub

niestabilną pracę pompy ciepła ze względu na wysokie prądy szczytowe podczas rozruchu.

2. Minimalne napięcie rozruchowe powinno przekraczać 90% napięcia znamionowego.

Dopuszczalny zakres napięcia roboczego powinien mieścić się w granicach ±10% napięcia

znamionowego.

3. Upewnij się, że specyfikacje kabla spełniają odpowiednie wymagania dla konkretnej instalacji.

Odległość między miejscem instalacji a zasilaniem sieciowym ma wpływ na grubość kabla.

Przestrzegaj lokalnych norm elektrycznych, aby wybrać kable, wyłączniki automatyczne i

wyłączniki izolacyjne.

Uziemienie i ochrona nadprądowa
Aby zapobiec porażeniu prądem w przypadku wycieku z urządzenia, zainstaluj pompę ciepła

zgodnie z lokalnymi standardami elektrycznymi.

1. Nie należy często przerywać zasilania pompy ciepła, ponieważ może to skutkować skróceniem

żywotności pompy ciepła.

2. Podczas instalowania zabezpieczenia nadprądowego upewnij się, że dla tej konkretnej

instalacji jest spełniony odpowiedni prąd znamionowy.

3. Sprężarka, klimakonwektor i pompa wodna pompy ciepła są wyposażone w zabezpieczenie

stycznika prądu przemiennego i przekaźnika termicznego. Dlatego w procesie instalacji i

debugowania należy najpierw zmierzyć prąd każdego z ww. elementów, a następnie

dostosować zakres prądowy zabezpieczenia termoprzekaźnika.
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Schemat połączeń elektrycznych

1. System jednofazowy (PEH08/13)
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2. System trójfazowy (PEH13A)
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3. System trójfazowy (PEH18/23/28/35)
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Sekcja 3 Działająca pompa ciepła
Panel kontrolera

Wyłącz stan (wszystkie przyciski na szaro) Włącz stan (wszystkie przyciski na pomarańczowo)

1. Wyświetlaj ikonę
Mode Oznaczający

Tryb ogrzewania

Tryb ciepłej wody

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania i ciepłej wody
(funkcja ciepłej wody jako priorytet)

Tryb chłodzenia i ciepłej wody
(funkcja ciepłej wody jako priorytet)

Tryb wakacyjny

Sprężarka działa

Działa pompa wodna

Silnik wentylatora działa

Ogrzewanie elektryczne działa

Wyświetlenie błędu



- 26 -

2. Definicja przyciskow

Przycisk Opis Funkcjonować

Wł./Wył. włączyć lub wyłączyć pompę ciepła.

Tryb przełączyć tryb pracy pompy ciepła.

Chronometra
żysta ustawić wyłącznik czasowy i dni robocze.

Ustawienie zapytaj o bieżące parametry, sprawdź i ustaw parametry
systemu, zapisy kodów błędów, połączenie Wi-Fi itp.

Ustawić
ustawić temperaturę docelową zbiornika wody tylko w trybie
ciepłej wody lub temperaturę wody powrotnej w trybie tylko
ogrzewania/tylko chłodzenia.

ZESTAW WT Ustaw docelową temperaturę zbiornika wody w trybie
ogrzewania+ciepła woda lub chłodzenia+ciepła woda.

ZESTAW AC
Ustaw docelową temperaturę wody powrotnej
ogrzewania/chłodzenia w trybie ogrzewania+ciepła
woda/chłodzenie+ciepła woda)

Temp

wyświetlanie temperatury zbiornika wody w czasie rzeczywistym
w trybie tylko ciepłej wody lub temperatury wody powrotnej w
czasie rzeczywistym dla ogrzewania/chłodzenia w trybie tylko
ogrzewania/tylko chłodzenia.

WT TEMP
AC TEMP

WT TEMP: wyświetla w czasie rzeczywistym temperaturę
zbiornika wody przy
tryb grzanie+ciepła woda lub chłodzenie+ciepła woda.
AC TEMP: wyświetla w czasie rzeczywistym temperaturę wody
powrotnej ogrzewania/chłodzenia w trybie ogrzewania + ciepłej
wody lub chłodzenia + ciepłej wody.

Status Sprawdź parametry pracy pompy ciepła

Uszkodzony Zapisz najnowsze kody błędów

Wifi Wifi setting

Parametry
systemu Sprawdź i ustaw parametry systemowe pompy ciepła

Parametry
fabryczne

Sprawdź i ustaw parametry fabryczne (Nie radzę zmieniać
parametrów fabrycznych.
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3. Dzialanie kontrolera przewodowego

WŁĄCZ / WYŁĄCZ POMPĘ CIEPŁA
◎W głównym interfejsie naciśnij przycisk ON/OFF przez około 1 sekundę, aby włączyć lub

wyłączyć pompę ciepła.

Wyłącz stan (wszystkie przyciski na szaro) Włącz stan (wszystkie przyciski na pomarańczowo)

USTAWIANIE TRYBU PRACY:
◎Gdy pompy ciepła są włączone i znajdują się w głównym interfejsie, naciśnij przycisk

MODE przez około 1 sekundę, aby przełączyć tryby pracy. (5 trybów opcjonalnie: tylko

ogrzewanie, tylko chłodzenie, tylko CWU, ogrzewanie + ciepła woda, chłodzenie + ciepła

woda)

◎W trybie ogrzewania + ciepłej wody lub chłodzenia + ciepłej wody, funkcja ciepłej wody

będzie spełniona jako priorytet.

◎W trybie ogrzewania lub chłodzenia ikona TEMP w interfejsie pokazuje temperaturę wody

powrotnej w czasie rzeczywistym. W trybie ciepłej wody ikona TEMP pokazuje

temperaturę zbiornika wody w czasie rzeczywistym.

Na przykład przełącz tryb pracy z ogrzewania na chłodzenie
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WYBOR TRYBU PRACY

◎Kliknij „TRYB OPERACYJNY” w interfejsie ustawień, aby przejść do interfejsu wyboru

trybu pracy；

◎Opis trybu pracy: w trybie normalnym pompa ciepła ma do wyboru stany inteligentnej,

wydajnej i cichej pracy;.

◎Opis trybu wakacyjnego: Gdy ten tryb jest włączony, pompa ciepła działa tylko w trybie

ogrzewania, z ustawioną docelową temperaturą wakacji；

CICHA CZAS：
◎Kliknij ” w interfejsieTRYB OPERACYJNY, aby przejść do interfejsu cichego pomiaru

czasu. Urządzenie będzie działać w trybie cichym podczas zaplanowanego czasu
wyciszenia..
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USTAWIENIE DOCELOWEJ TEMPERATURY WODY
◎W głównym interfejsie naciśnij przycisk SET, aby przejść do temperatury docelowej. interfejs

ustawień (jak poniżej). Wpisywanie temperatury docelowej. wartość, a następnie naciśnij „Enter”,

aby zapisać i wyjść, lub naciśnij „Esc”, aby wyjść bez zapisywania.

USTAWIENIE ZEGARA:
◎IW głównym interfejsie, naciśnij aby przejść do interfejsu ustawień zegara jak

poniżej.

◎Naciśnij datę (kolumna Rok/Miesiąc/Dzień) lub godzinę (kolumna Godzina:Minuta), pojawi

się klawiatura do wprowadzenia wartości. Naciśnij dzień tygodnia (kolumna Dzień

tygodnia), aby przejść z pon. do słońca.

◎Naciśnij przycisk CONFIRM, aby zapisać i wyjść, lub naciśnij przycisk CANCEL, aby wyjść

bez zapisywania.
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USTAWIENIE TIMERA:
◎W głównym interfejsie naciśnij przycisk TIMER, aby przejść do interfejsu ustawień czasu.

◎W kolumnie TYDZIEŃ użytkownicy mogą wybrać dni tygodnia, w których mają być

wykonywane przełączenie czasowe. Gdy przycisk dnia tygodnia (od PON. do NDZ.) zmieni

kolor na pomarańczowy, zegar będzie działał w tym dniu. When the weekday button turns

gray, the timer will not perform on that day.

◎W kolumnie TIMER użytkownicy mogą ustawić maksymalnie 4 pary timera

◎ Timer jest nieważny, gdy czas włączenia jest równy czasowi wyłączenia w tym samym

timerze.

ZAPYTANIE PARAMETRÓW OPERACJI
◎Naciśnij „USTAWIENIA” w głównym interfejsie, aby przejść do interfejsu ustawień.

Następnie naciśnij „STATUS”, aby przejść do Zapytania o parametry i sprawdzić stan pracy pomp
ciepła. Lista jak poniżej:
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◎Lista parametrów pracy

Code Opis Uwaga

01 Temperatura dopływu wody -30~99℃

02 Temperatura wody na wylocie -30~99℃

03 Temperatura otoczenia. -30~99℃

04 Temp. spalin 0~125℃

05 Temperatura gazu powrotnego -30~99℃

06 Temp. wężownicy parownika -30~99℃

07 Temperatura na wlocie ekonomizera -30~99℃

08 Temperatura na wylocie ekonomizera -30~99℃

09 Temp. wężownicy chłodzącej -30~99℃

10 Temperatura wody -30~99℃

11 Otwarcie głównego zaworu rozprężnego

12 Otwarcie pomocniczego zaworu rozprężnego

13 Prąd sprężarki

14 Temperatura radiatora

15 Wartość napięcia szyny DC

16 Kompresuj rzeczywistą częstotliwość

17 Niska wartość ciśnienia manometru (R410) Dane w czasie rzeczywistym

(bar)
18 Wartość ciśnienia manometru wysokiego (R410) Dane w czasie rzeczywistym

19 Prędkość wiatru wentylatora DC 1

20 Prędkość wiatru wentylatora DC 2

21 Temp. konwersji niskiego ciśnienia

22 Temp. konwersji wysokiego ciśnienia

ZAPYTANIE I USTAWIANIE PARAMETRÓW SYSTEMU
◎ Naciśnij „USTAWIENIA” w głównym interfejsie, aby przejść do interfejsu ustawień, a

następnie naciśnij „PARAMETRY SYSTEMU”, aby wprowadzić zapytanie o parametr i
ustawienie. Poniższe listy pokazują kod, definicję, zakres i wartość domyślną.
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◎ Lista parametrów systemu

Code Definicja Regulowany zakres Domyślna

P01 Różnica temperatur wody powrotnej i
temperatury docelowej chłodzenia 2℃~18℃ 2℃

P02 Różnica temperatur wody powrotnej i
temperatury docelowej ciepłej wody 2℃~18℃ 5℃

P03 Temperatura zadana ciepłej wody 28℃~60℃ 50℃

P04 Temp. nastawienia chłodzenia 7℃~30℃ 12℃

P05 Nastawa temp. grzania 15℃~50℃ 35℃

P06 Ustawienie zbyt wysokiej temperatury
spalin (TP4) 50℃~125℃ 120℃

P07 Zbyt wysoka nastawa temp. spalin
odzysk (tp0) 50℃~125℃ 95℃

P08 Temperatura wody. odszkodowanie -5℃~15℃ (wlot/wylot wody i
zbiornik na wodę)

P09 Częstotliwość odszraniania 30-120HZ 60HZ

P10 Okres rozmrażania 20MIN~90MIN 45MIN

P11 Odszranianie temp. wej. -15℃~-1℃ -3℃

P12 Czas rozmrażania 5MIN~20MIN 10MIN

P13 Temp. wyjścia odszraniania 1℃~40℃ 20℃

P14 Środowisko odszraniania i temp.
wężownicy parownika różnica 1 0℃~15℃ 5℃
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P15 Środowisko odszraniania i temp.
wężownicy parownika różnica 2 0℃~15℃ 5℃

P16 Temperatura otoczenia. do rozmrażania 0℃~20℃ 17℃

P17 Dni cyklu dezynfekcji w wysokiej
temperaturze

0~30 dni
Funkcja dezynfekcji nie
jest wykonywana przy
ustawieniu na 0

7

P18 Czas rozpoczęcia dezynfekcji w
wysokiej temperaturze 0~23:00 23

P19 Czas podtrzymania dezynfekcji w
wysokiej temperaturze 0~90min 30

P20 Temperatura ustawienia dezynfekcji w
wysokiej temperaturze 0~90℃ 70℃

P21 Temperatura ustawienia pompy ciepła
do dezynfekcji wysokotemperaturowej 40~60℃ 53℃

Przełącznik Celsjusza/Fahrenheita 0 Celsius/1 Fahrenheit 0

P22
Temperatura docelowa ogrzewania
automatycznie
regulacja umożliwia

0~1 (0 nie jest włączone, 1
to
włączone) (tylko dotyczy
w trybie ogrzewania)

0

P23
Punkt temperatury kompensacji
ogrzewania
(temperatura otoczenia)

0-40 20

P24 Kompensacja temperatury docelowej
współczynnik

1~30 (1 corresponds to
actual 0.1) 1

P25 Tryb pracy sprężarki Częstotliwość po
stałej temperaturze

Decrease Frequency after
constant Temp.
/1-Non Decrease
Frequency after constant
Temp.

0

P26 Nagrzewnica elektryczna Pipeline
Włącz temperaturę otoczenia. -20-20℃ 0

P27 E-Grzałka Zbiornika Wody Czas wejścia 0-60 min 30

Funkcja antyseptyki w wysokiej temperaturze: (gdy wybrana jest funkcja gorącej wody)
◎ Cykl antyseptyki w wysokiej temperaturze odbywa się raz na 7 (P17) dni;

◎ Po wejściu do antyseptyki o wysokiej temperaturze, grzałka elektryczna zbiornika wody

zostanie zmuszona do włączenia.

◎ Podczas procesu antyseptyki, jeśli temperatura zbiornika wody > 60 ℃ (maksymalna

możliwa do ustawienia temperatura), sprężarka nie uruchomi się, a jedynie uruchomi

ogrzewanie elektryczne; jeśli temperatura zbiornika wody ≤55 ℃, uruchomi się zarówno

sprężarka, jak i grzałka elektryczna.

◎ Gdy temperatura zbiornika wody ≥65 ℃ (P20) i temperatura ochrony utrzymuje się przez

15 minut (P19) ≥ 65 ℃, wyjdź z antyseptyki wysokiej temperatury;

◎ Po wejściu w antyseptykę w wysokiej temperaturze, jeśli temperatura zbiornika ciepłej

wody nie osiągnie 65°C po 1 godzinie, program antyseptyki w wysokiej temperaturze

zostanie zmuszony do wyjścia;
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Logika automatycznej regulacji temperatury docelowej (w trybie ogrzewania)
◎ Temperatura docelowa w trybie ogrzewania może być automatycznie regulowana w

zależności od temperatury otoczenia.

◎ Warunki wejścia

Gdy parametr P22=1 włącza tryb automatycznej regulacji temperatury docelowej grzania.

◎ Wzór obliczeniowy temperatury docelowej ogrzewania
Pset (temperatura docelowa ogrzewania) = 20 + (P24/10) * (P23 - aktualna temperatura otoczenia)

◎ Powyższe różne krzywe oznaczają różne wartości P24.

(Gdy P24=1, rzeczywista wartość wynosi 0,1)

◎ Docelowy zakres temperatury automatycznej regulacji temperatury wynosi 20-60 ℃

Pomocniczy podgrzewacz elektryczny do zbiornika wody

◎ Warunki startowe (wszystkie poniższe warunki muszą być spełnione w tym samym czasie)

1) W trybie ciepłej wody;

2) Sprężarka pracuje przez P27（30）minut;

3) Istnieje zapotrzebowanie na ciepłą wodę, a temperatura zbiornika na wodę wynosi ≤55 ℃;

4) Pompa pracuje

◎ Warunek wyjścia (wystarczy spełnić jeden z poniższych warunków)

1) Gdy pompa ciepła pracuje w trybie chłodzenia/trybie ciepłej wody;

2) Gdy nie ma zapotrzebowania na ciepłą wodę lub stałą kontrolę temperatury;

3) Czujnik temperatury zbiornika wody ma alarm błędu;

◎ Gdy jest w trakcie rozmrażania / wymuszonego rozmrażania / wtórnego środka przeciw

zamarzaniu, ogrzewanie elektryczne jest wymuszone, aby się włączyć;
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◎ Gdy wystąpi awaria wysokiego ciśnienia / awaria niskiego ciśnienia / awaria czujnika

temperatury spalin / zatrzymanie ochrony przed nadmiernym wydmuchem i jeżeli

sprężarka jest zablokowana i nie można jej uruchomić, po 5 minutach zamiast sprężarki

zostanie uruchomione ogrzewanie elektryczne.

Pomocniczy grzejnik elektryczny do ogrzewania pomieszczeń
◎Włącz warunek：
1) W trybie ogrzewania；
2) Temperatura otoczenia ＜P26（0℃）Lub Temperatura otoczenia. Usterka czujnika
3) Istnieje zapotrzebowanie na ogrzewanie, temperatura wody na wlocie ≤ temperatura

zadana ogrzewania. (P05) - Różnica restartu (P01)；
4)Pompa wodna w stanach roboczych

Gdy powyższe warunki zostaną spełnione, grzałka elektryczna włączy się..
◎Stan wyłączenia:

1) W trybie chłodzenia lub gorącej wody
2) Bez zapotrzebowania na ogrzewanie lub stałej temp. Kontrola
3) Temperatura wody na wlocie Awaria lub alarm
4) Temperatura otoczenia＞0℃（P26）+1
5) Awarie przepływu wody
6) Wyłączenie pompy cyrkulacyjnej

Nagrzewnica elektryczna zostanie wyłączona, gdy spełniony zostanie którykolwiek z powyższych warunków

Ogólna instrukcja obsługi
Środki ostrożności przy pierwszym uruchomieniu
Pierwsze testy rozruchu i stanu uruchamiania
1. Aby zapewnić moc taką samą jak wymagana moc na tabliczce znamionowej produktu.
2. Połączenia elektryczne jednostki: Sprawdź, czy przebieg i połączenie przewodów zasilających są

w porządku; czy przewód uziemiający jest prawidłowo podłączony; Sprawdź, czy pompa wody i
inne urządzenie łańcuchowe są prawidłowo podłączone

3. Fajka wodna i rura: fajka wodna i rura muszą być myte dwa i trzy razy, zapewniają czystość i brak
zanieczyszczeń.

4. Sprawdź system wodny: Jeśli woda jest wystarczająca i nie ma powietrza, upewnij się, że nie ma
wycieków

5. Najpierw pasek rozruchowy lub ponowne uruchomienie po dłuższym postoju, upewnij się, że
zasilanie jest włączone i ogrzewanie skrzyni korbowej przez co najmniej 12 godzin (temperatura
pętli lokalnej wynosi zero). Pierwsze uruchomienie pompy wodnej, ostatnia chwila, uruchomienie
wentylatora, uruchomienie sprężarki, regularna praca agregatu.
6. Bieżące kontrole (zgodnie z następującymi danymi, aby sprawdzić, czy urządzenie działa
normalnie) Po normalnej pracy urządzenia sprawdź następującą pozycję:
a. Temperatura wody na wejściu i wyjściu
b. cykl przepływu wody z boku
c.bieżący prąd elektryczny sprężarki i wentylatora
d. Wysoka i niska wartość ciśnienia podczas ogrzewania.

UWAGA :Nie używaj tej pompy ciepła, jeśli jakiekolwiek elementy elektryczne miały kontakt z
wodą. Natychmiast wezwij wykwalifikowanego technika serwisu w celu sprawdzenia pompy ciepła.
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UWAGA — Utrzymuj wszystkie przedmioty z dala od pompy ciepła. Zablokowanie przepływu
powietrza może spowodować uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.
Poradnik użytkownika

1. Prawa i odpowiedzialność

1.1 Aby zapewnić serwis w okresie gwarancyjnym, tylko profesjonalny personel serwerowy i

techniczny może instalować i naprawiać urządzenie. Jeśli naruszysz to żądanie i spowodujesz

jakiekolwiek straty i szkody, nasza firma nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności.

1.2 Po otrzymaniu urządzenia sprawdź, czy nie ma uszkodzeń w transporcie i czy wszystkie

części są kompletne; wszelkie uszkodzenia i brak części prosimy o pisemne zgłoszenie

sprzedawcy.

2. Podręcznik użytkownika

2.1 Wszystkie urządzenia zabezpieczające są ustawione w urządzeniu przed opuszczeniem
fabryki, nie dostosowuj samodzielnie.
2.2 Urządzenie ma wystarczającą ilość czynnika chłodniczego i oleju smarującego, nie należy
ich napełniać ani wymieniać; jeśli konieczne jest napełnienie z powodu nieszczelności, należy
odnieść się do ilości podanej na tabliczce znamionowej (w przypadku uzupełnienia czynnika
chłodniczego należy ponownie odkurzyć).
2.3 Zewnętrzna pompa wody musi łączyć się z komunikatem urządzenia, w przeciwnym razie
łatwo pokazać różne alarmy braku wody.
2.4 Regularny system czystej wody zgodnie z żądaniem konserwacjit.
2.5 Zwróć uwagę na płyn niezamarzający, gdy temp. otoczenia. jest mniej niż zero w zimie.
2.6 Środki ostrożności
A,Użytkownik nie może samodzielnie zainstalować urządzenia, zapewnić agenta lub
wyspecjalizowanej firmy instalacyjnej, w przeciwnym razie może spowodować wypadek
bezpieczeństwa i wpłynąć na efekt użytkowania.
B, Podczas instalacji lub użytkowania urządzenia sprawdź,czy moc odpowiada mocy urządzenia.
C ,Główny wyłącznik zasilania jednostki powinien zainstalować zabezpieczenie przed wyciekiem;
przewód zasilający musi spełniać wymagania dotyczące zasilania urządzenia, normy krajowe
oraz lokalne przepisy przeciwpożarowe i bezpieczeństwa.
D,Urządzenie musi mieć przewód uziemiający; nie używaj urządzenia, jeśli nie ma przewodu
uziemiającego; zabrania się podłączania przewodu uziemiającego do linii zerowej lub pompy
wodnej!.
E,Główny włącznik zasilania urządzenia powinien być ustawiony znacznie wyżej 1,4 metra
(dziecko go nie dotykać), aby uniemożliwić dziecku zabawę i spowodować niebezpieczeństwo.
F,Więcej niż 52℃ gorąca woda może spowodować uszkodzenie, gorącą i zimną wodę należy
zmieszać, a następnie użyć!.
G,Gdy urządzenie nasiąka,skontaktuj się z fabryką lub działem konserwacji,możesz go ponownie
użyć po konserwacji.H Forbid insert any tools into fan fence of unit, fan is dangerous. (child
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special care)
I,Nie używaj urządzenia, jeśli wyłączysz ogrodzenie wentylatora.
J,Aby uniknąć porażenia prądem lub wywołania pożaru, nie przechowuj i nie używaj w pobliżu
urządzenia osprzętu, farby olejnej, benzyny itp. palnego gazu lub cieczy; nie wylewaj wody ani
innych płynów na urządzenie i nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
K,Nie reguluj przełącznika, zaworu, kontrolera i danych wewnętrznych z wyjątkiem serwera firmy
lub upoważnionego personelu.
L,Jeśli urządzenie zabezpieczające często uruchamia się, skontaktuj się z producentem lub
lokalnym sprzedawcą.

Sekcja 4 Ogólne utrzymanie
Kody błędów kontrolera

◎ Jeśli wystąpi błąd w pompach ciepła, kod błędu i definicja błędu zostaną
wyświetlone w głównym interfejsie, a zapis zostanie zapisany w kolumnie FAULTY
w interfejsie SETTING.

◎Na panelu sterownika zostaną wyświetlone następujące typowe kody błędów:
Kod błędu Definicja błędu lub ochrony

Er 03 Awaria przepływu wody
Er 04 Środek przeciw zamarzaniu zimą
Er 05 Błąd wysokiego ciśnienia
Er 06 Błąd niskiego ciśnienia
Er 09 Błąd w komunikacji

Er 10
Awaria komunikacji modułu konwersji częstotliwości (alarm, gdy
komunikacja między płytą zewnętrzną a płytą przemiennika jest
odłączona)

Er 12 Temperatura spalin zbyt wysoka ochrona
Er 14 Temperatura zbiornika wody usterka czujnika
Er 15 Temperatura dopływu wody usterka czujnika
Er 16 Temp. wężownicy parownika usterka czujnika
Er 18 Temp. spalin wada
Er 20 Nieprawidłowa ochrona modułu konwersji częstotliwości
Er 21 Temperatura otoczenia. usterka czujnika
Er 23 Temp. wody na wylocie chłodzenia ochrona przed przechłodzeniem
Er 26 Temperatura radiatora wada
Er 27 Temperatura wody na wylocie usterka czujnika
Er 29 Temperatura gazu powrotnego usterka czujnika
Er 32 Ogrzewanie zbyt wysoka temp. wody na wylocie ochrona
Er 33 Temp. wężownicy za wysoko
Er 34 Temp. modułu konwersji częstotliwości jest za wysoki
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Er 42 Temp. wężownicy chłodzącej awaria czujnika
Er 62 Temperatura na wlocie wina ekonomizera
Er 63 Temperatura na wylocie awaria ekonomizera
Er 64 Usterka wentylatora DC 1
Er 66 Błąd wentylatora DC 2
Er 67 Awaria przełącznika niskiego ciśnienia
Er 68 Awaria przełącznika wysokiego ciśnienia
Er 69 Zabezpieczenie przed zbyt niskim ciśnieniem
Er 70 Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem

◎ Gdy w systemie wystąpi błąd Er 20, zostanie wyświetlony poniżej szczegółowy kod
błędu od 1 do 348.Wśród nich 1~128 jest w pierwszej klasie, gdy będzie
wyświetlany jako priorytet, 257~384 jest w drugiej klasie, która zostanie
wyświetlony tylko wtedy, gdy nie pojawi się błąd 1~128. Jeśli 2 lub więcej niż 2
błędy wystąpią jednocześnie w tej samej klasie, wyświetli sumę numeru błędu. Na
przykład,gdy 16 i 32 istnieją w tym samym czasie, wyświetli kod błędu 48
(16+32=48)

◎ Szczegółowa lista kodów błędów dla Er 20:
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Kontrola właściciela

Zalecamy częste przeglądy pomp ciepła, zwłaszcza po nietypowych warunkach pogodowych. Do
kontroli sugerowane są następujące podstawowe wytyczne::
1. Upewnij się, że przód urządzenia jest dostępny do późniejszego serwisowania.

2. Utrzymuj górną i otaczającą powierzchnię pompy ciepła z dala od wszelkich
zanieczyszczeń.

Kod
błędu Nazwa opis Propozycja rozwiązania

1 Przetężenie IPM Problem z modułem IPM Wymień moduł inwertera

2
nieprawidłowa
synchronizacja
sprężarki

Awaria sprężarki Replace compressor

4 reserved -- --

8 brak fazy wyjściowej
sprężarki

Okablowanie sprężarki odłączone
lub słaby kontakt

Sprawdzenie obwodu
wejściowego sprężarki

16 Niskie napięcie szyny
DC

Zbyt niskie napięcie wejściowe,
awaria modułu PFC,

Sprawdź napięcie wejściowe,
wymień moduł

32 Wysokie napięcie
szyny DC

Zbyt wysokie napięcie wejściowe,
awaria modułu PFC Wymień moduł inwertera

64 Nadmierna
temperatura grzejnika

Awaria silnika wentylatora
jednostki głównej, zablokowanie
kanału powietrznego

Sprawdź silnik wentylatora,
kanał powietrzny

128 Błąd temperatury
chłodnicy

Zwarcie czujnika grzejnika lub
usterka obwodu otwartego Wymień moduł inwertera

257 błąd w komunikacji
Moduł falownika nie otrzymuje
zamówienia z głównego
sterownika

Sprawdź okablowanie
komunikacyjne = między
głównym sterownikiem a
modułem inwertera

258 Brak fazy wejściowej
AC

Brak fazy wejściowej (działa moduł
trójfazowy) Obwód wejściowy kontroli

260 Przetężenie wejściowe
AC

Asymetria wejścia trójfazowego
(efektywny moduł trójfazowy)

Wejście inspekcyjne
trójfazowe napięcie fazowe

264 Niskie napięcie
wejściowe AC Wejście niskiego napięcia Sprawdź napięcie wejściowe

272 Awaria wysokiego
ciśnienia sprężarki

Awaria wysokiego ciśnienia
sprężarki (zarezerwowane)

288 IPM zbyt wysoka
temperatura

Awaria silnika wentylatora
jednostki głównej, zablokowany
kanał powietrzny

Sprawdź silnik wentylatora i
kanał powietrzny

320 Zbyt wysoki prąd
szczytowy sprężarki

Za duży prąd linii kompresora,
program sterownika nie pasuje do
kompresora

Wymień moduł inwertera

384
Nadmierna
temperatura modułu
PFC

Moduł PFC za wysoka temperatura
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3. Trzymaj wszystkie rośliny i krzewy przycięte i z dala od pompy ciepła, zwłaszcza
obszar nad wentylatorem.

4. Aby zapobiec korozji i uszkodzeniom, zraszacze trawnikowe nie mogą pryskać na
pompę ciepła.

5. Upewnij się, że przewód uziemiający jest zawsze prawidłowo podłączony.

6. Filtr należy regularnie konserwować, aby zapewnić czystą i zdrową wodę, chroniąc
pompę ciepła przed uszkodzeniem.

7. Sprawdzaj okablowanie zasilania i elementów elektrycznych, aby upewnić się, że działają
normalnie.

8. Wszystkie urządzenia zabezpieczające zostały skonfigurowane; proszę powstrzymać
się od zmiany tych ustawień. Jeśli potrzebne są jakiekolwiek zmiany, skontaktuj się z
autoryzowanym instalatorem/agentem.

9. Jeśli pompa ciepła jest zamontowana pod dachem bez rynny, upewnij się, że podjęto
wszelkie środki, aby zapobiec zalaniu urządzenia nadmiarem wody.

10. Nie używaj tej pompy ciepła, jeśli jakakolwiek część elektryczna miała kontakt z wodą.
Skontaktuj się z autoryzowanym instalatorem/agentem.

11. Jeśli wzrost zużycia energii nie wynika z chłodniejszych warunków pogodowych,
skonsultuj się z lokalnym autoryzowanym instalatorem/przedstawicielem.

12. Wyłącz pompę ciepła i odłącz ją od zasilania, gdy nie jest używana przez dłuższy czas.

Rozwiązywanie problemów

Skorzystaj z poniższych informacji dotyczących rozwiązywania problemów, aby
rozwiązać problemy/problemy z pompą ciepła EVI DC Inverter.
WARNING — RISK OF ELECTRICAL SHOCK OR ELECTROCUTION.

Przed przystąpieniem do montażu pompy ciepła należy upewnić się, że wszystkie
obwody wysokiego napięcia są odłączone. Kontakt z tymi obwodami może
spowodować śmierć lub poważne obrażenia użytkowników, instalatorów lub innych
osób w wyniku porażenia prądem, a także może spowodować uszkodzenie mienia.

NIE otwieraj żadnej części pompy ciepła, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
1. Trzymaj ręce i włosy z dala od łopatek wentylatora, aby uniknąć obrażeń.
2. Jeśli nie znasz swojego grzejnika:
a) NIE próbuj regulować ani serwisować urządzenia bez konsultacji z autoryzowanym

instalatorem/przedstawicielem.
b) Plis przeczytaj pełną instrukcję instalacji i/lub podręcznik użytkownika przed przystąpieniem do

obsługi lub regulacji nagrzewnicy.

IMPORTANT: Turn off the mains power supply to the EVI DC Inverter heat pump prior to attempting
service or repair.
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Konserwacja

Powietrzna pompa ciepła EVI DC Inverter jest urządzeniem wysoce zautomatyzowanym. Jeśli jednostki
są regularnie pielęgnowane i konserwowane skutecznie, niezawodność działania i żywotność jednostki
ulegną znacznej poprawie.

Należy zwrócić większą uwagę na poniższe wskazówki podczas wykonywania konserwacji:

1. Filtr wody należy czyścić terminowo, aby upewnić się, że woda jest czysta i uniknąć uszkodzeń
spowodowanych przez zablokowanie filtra.
2. Wszystkie urządzenia zabezpieczające ustawione już przed opuszczeniem fabryki, zabronić
samodzielnej regulacji. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia urządzenia
spowodowane samoregulacją przez użytkownika.

3. Otoczenie jednostki powinno być czyste, suche i przewiewne. Jeśli bok wymiennika można czyścić
terminowo (co 1-2 miesiące), wydajność wymiany ciepła będzie lepsza, a oszczędność energii.

4. Uzupełnienie wody w systemie wodnym i urządzenie wylotowe powietrza należy często sprawdzać,
aby uniknąć przedostawania się powietrza do systemu, powodującego zmniejszenie cyrkulacji wody lub
problemy z obiegiem wody, lub wpłynie to na chłodzenie urządzenia, wydajność ogrzewania i
niezawodność pracy .

5. Moc urządzenia i okablowanie elektryczne należy często sprawdzać, upewnić się, że okablowanie
jest zamocowane, a element elektryczny jest w normie. Jeśli jest nieprawidłowy, należy go naprawić lub
wymienić, urządzenie powinno być niezawodnie podłączone do uziemienia.

6. Często sprawdzaj wszystkie elementy podczas pracy urządzenia. Sprawdź, czy ciśnienie robocze
układu chłodzenia jest normalne, czy nie. Sprawdź, czy złącze rurowe i zawór wtrysku powietrza nie są
tłuste. Upewnij się, że w układzie chłodzenia nie ma wycieków czynnika chłodniczego.
7. Nie układaj żadnych przedmiotów wokół urządzenia, na wypadek zablokowania wlotu i wylotu
powietrza. Otoczenie jednostki powinno być czyste, suche i przewiewne.

8. Woda w instalacji wodnej powinna zostać spuszczona, jeśli jednostka musi zrobić sobie dłuższą
przerwę po pracy przez pewien czas. A zasilanie zostanie wyłączone, załóż osłonę na urządzenie.
Dopiero po napełnieniu systemu wodnego wodą i sprawdzeniu urządzenia oraz włączeniu urządzenia w
celu rozgrzania przez co najmniej 6 godzin, wszystko jest w porządku, a następnie urządzenie można
uruchomić ponownie.

Zauważyć:
Urządzenie powinno być wyposażone w dedykowany zasilacz. Zakres napięcia powinien zawierać się w
granicach ±10%. Przełącznik powinien być automatycznym przełącznikiem powietrza. Nastawiony prąd
elektryczny powinien być 1,5 raza większy od prądu roboczego i wyposażony w brak zabezpieczenia
fazowego. Przełącznik noża jest zabroniony w urządzeniu.

Urządzenie musi być włączone, aby rozgrzewało się przez co najmniej 12 godzin przed uruchomieniem
każdego sezonu. Jeśli modele tylko chłodzące nie działały przez dłuższy czas zimą, należy wypuścić
całą wodę na wypadek, gdyby rura i urządzenie zostały uszkodzone przez mróz. Sterownik główny i
urządzenie powinny być w korespondencji i nie można ich wyłączyć, jeśli modele tylko do ogrzewania
przestaną działać przez dłuższy czas w zimie, aby uniknąć szkód spowodowanych mrozem.

Przełącznik pompy ciepła nie mógł być używany często, nie może być ponad 4 razy w ciągu godziny.
Szafa elektryczna powinna być zabezpieczona przed wilgocią.
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Zabrania się płukania wodą pompy ciepła z inwerterem DC EVI, unikaj porażenia prądem lub innych
wypadków.

Typowe błędy i debugowanie
◎Użytkownik musi zatrudnić profesjonalny personel konserwacyjny, który naprawi, jeśli

urządzenie ma jakiekolwiek problemy podczas pracy. Personel konserwacyjny może
odwoływać się do wykresu w celu debugowania.

Error Status Possible reason Solution

Pompa ciepła nie
działa

Błąd zasilania
Luźne okablowanie
Przepalony bezpiecznik
Zabezpieczenie przed
przeciążeniem termicznym wyłączone
Niskie ciśnienie za niskie

Odłóż wyłącznik zasilania, sprawdź
zasilanie
znajdź przyczyny i napraw
Wymień przepalony bezpiecznik
przetestuj napięcie i prąd!

Pompa wodna
działa, ale bez
obiegu wody lub
wysoki poziom
hałasu pompy
wodnej

Brak wody w systemie
z powietrzem w układzie wodnym
nie wszystkie zawory są otwarte
filtr jest brudny i zapchany

Sprawdź urządzenie do uzupełniania
systemu i uzupełnij system
odprowadzić powietrze z instalacji
wodnej
Otwórz zawór systemu wodnego
Wyczyść filtr wody

Niska moc
grzewcza

Brak czynnika chłodniczego
Zła ochrona cieplna systemu
wodnego;
Zablokowany filtr suchy
Złe rozpraszanie ciepła przez
powietrzny wymiennik ciepła
Niewystarczający przepływ wody

Wykrywanie wycieków i dostarczanie
czynnika chłodniczego
Wzmocnij zachowanie ciepła systemu
wodnego
Wymień suchy filtr
Wyczyść powietrzny wymiennik ciepła
Wyczyść filtr wody

Kompresor nie
działa

Brak energii;
Stycznik uszkodzenia sprężarki;
luźne okablowanie
Kompresor
ochrona przed przegrzaniem
temp. wody na wylocie Za wysoko;
Niewystarczający przepływ wody
Zadziałało zabezpieczenie
przeciążeniowe sprężarki

Znajdź przyczyny i rozwiąż awarię
zasilania
Wymienić stycznik sprężarki
Znajdź luźny punkt i napraw
Sprawdź ciśnienie urządzenia i temp.
spalin.
Zresetuj temperaturę wody na wylocie
Wyczyść filtr wody i spuść powietrze z
systemu
Sprawdź prąd pracy i czy uszkodzenie
zabezpieczenia przed przeciążeniem

zbyt wysoki hałas
pracy sprężarki

Płynny czynnik chłodniczy wchodzi
do sprężarki
Uszkodzenie wewnętrznych części
sprężarki
Zbyt niskie napięcie

Sprawdź, czy zawór rozprężny nie
działa
Wymień sprężarkę
Sprawdź napięcie zasilania

Wentylator nie
działa

Poluzowana śruba mocująca
wentylatora
Uszkodzenie silnika wentylatora
Uszkodzenie stycznika

Wzmocnij śrubę
Wymień silnik wentylatora
Wymień stycznik

Sprężarka pracuje,
ale pompa ciepła
nie grzeje

Wycieka cały czynnik chłodniczy
Usterka sprężarki
Sprężarka odwróconal

Sprawdź szczelność i uzupełnij
czynnik chłodniczy
Wymień sprężarkę
Zamień kolejność faz sprężarki

Ochrona przed
niskim przepływem
wody

Niewystarczający przepływ wody
w systemie
Błąd przełącznika wody

Wyczyść filtr wody i spuść powietrze z
systemu
Sprawdź przełącznik wody i wymień
go
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Sekcja 5 Połączenie i działanie WIFI
Pobieranie aplikacji
◎Przejdź do „Google Play Store” lub „Apple App Store” i wyszukaj „Smart Life” lub „Tuya Smart”, a

następnie pobierz. Zobacz poniżej dane.

Metoda połączenia WIFI 1: inteligentny tryb dystrybucji sieci:

Pierwszy krok:
◎Domyślnie można go podłączyć w ciągu 10 sekund od pierwszego włączenia, a po 10

sekundach należy go podłączyć, naciskając przyciski. (10s to opóźnienie dla Wi-Fi, aby

wejść w niskie zużycie energii)

◎Ręcznie wejdź w tryb inteligentnej dystrybucji: wybierz "TRYB SMART" na interfejsie WIFI

kontrolera przewodowego,kliknij "WIFI RESET",aby przejść do trybu inteligentnej

dystrybucji,Ikona na głównym interfejsie miga,a telefon komórkowy może rozpocząć

konfigurację sieci.
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◎Wyjdź ze stanu konfiguracji sieci po 3 minutach, ikona „ ” przestanie migać, a moduł

WIFI nie jest już podłączony do sieci. Jeśli chcesz ponownie skonfigurować sieć, musisz

ponownie kliknąć przycisk „WIFI RESET” na interfejsie WIFI.

Drugi krok:
◎Włącz funkcję WIFI w telefonie komórkowym i połącz się z hotspotem WIFI. Hotspot WIFI

musi być w stanie normalnie łączyć się z Internetem, jak pokazano na rysunku: Podłącz

hotspot WIFI „123456789”.

Trzeci krok:
◎Otwórz aplikację "Smart Life", zaloguj się i wejdź do głównego interfejsu, kliknij "╋" w

prawym górnym rogu lub "Dodaj urządzenie" na interfejsie, aby przejść do wyboru typu

urządzenia, i wybierz "Podgrzewacz wody" w "Duży Urządzenia domowe”, aby przejść do

interfejsu dodawania urządzenia.
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Czwarty krok:
◎ Po wybraniu podgrzewacza wody przejdź do interfejsu „Dodaj urządzenie”, potwierdź, że

sterownik przewodowy wybrał tryb inteligentnej dystrybucji sieci, a gdy ikona „ ”

zacznie szybko migać, kliknij „Potwierdź, że wskaźnik szybko miga”.

◎ Wejdź do interfejsu połączenia WIFI, wprowadź hasło WIFI, do którego jest podłączony

telefon komórkowy (musi być takie samo, jak WIFI podłączone do telefonu komórkowego) i
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kliknij „Dalej”, aby bezpośrednio przejść do stanu połączenia urządzenia.

Remarks: When the wired controller’s WIFI module is connected to the WIFI hotspot, the ""

icon flashes fast.

Piąty krok:
◎Po wykonaniu wszystkich czynności „Skanuj urządzenia”, „Zarejestruj w chmurze” i

„Zainicjuj urządzenie”, połączenie powiodło się, a system wyświetli komunikat „Dodano

pomyślnie”, a następnie konfiguracja sieci powiodła się. W tym interfejsie możesz zmienić

nazwę urządzenia na , wybrać miejsce instalacji urządzenia (salon, sypialnia

główna...), a następnie kliknąć „Gotowe”, aby bezpośrednio przejść do głównego interfejsu

obsługi urządzenia.
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Metoda połączenia WIFI 2: tryb sieci dystrybucji AP:
Pierwszy krok:
◎Wybierz "TRYB AP" na interfejsie WIFI kontrolera przewodowego, kliknij "WIFI RESET",

aby przejść do trybu konfiguracji sieci AP, ikona " " na głównym interfejsie miga, a

telefon komórkowy może rozpocząć konfigurację sieci.

◎Wyjdź ze stanu konfiguracji sieci po 3 minutach, ikona „ ” przestanie migać, a moduł

WIFI nie jest już podłączony do sieci. Jeśli chcesz ponownie skonfigurować sieć, musisz

ponownie kliknąć przycisk „WIFI RESET” na interfejsie WIFI.
Drugi krok:
◎Włącz funkcję WIFI w telefonie komórkowym i połącz się z hotspotem WIFI. Hotspot WIFI

musi mieć możliwość normalnego łączenia się z Internetem, jak pokazano na rysunku:

Podłącz hotspot WIFI „123456789”.
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Trzeci krok:

◎Otwórz aplikację "Smart Life", zaloguj się i wejdź do głównego interfejsu, kliknij "╋" w

prawym górnym rogu lub "Dodaj urządzenie" na interfejsie, aby przejść do wyboru typu

urządzenia, i wybierz "Podgrzewacz wody" w "Duży Urządzenia domowe”, aby przejść do

interfejsu dodawania urządzenia.

Czwarty krok:
◎Po wejściu do interfejsu dodawania urządzenia kliknij „Tryb AP” w prawym górnym rogu,

przejdź do interfejsu dodawania urządzenia w trybie AP, potwierdź wybór trybu konfiguracji

sieci AP (miga ikona „ ”), kliknij „Dalej” i wskaźnik światło miga powoli.
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◎Wyświetl interfejs połączenia WIFI, wprowadź hasło WIFI, do którego jest podłączony

telefon komórkowy (musi być takie samo, jak WIFI podłączone do telefonu komórkowego),

kliknij „Dalej”, a następnie „Podłącz telefon komórkowy do hotspotu urządzenia” wyskakuje,

postępuj zgodnie z instrukcjami i kliknij „Przejdź do połączenia”.

◎Wejdź do interfejsu połączenia WIFI telefonu komórkowego, znajdź połączenie

SmartLife_XXX, jak pokazano na rysunku: SmartLife_E4A1, wróć do aplikacji "Smart Life",
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a aplikacja automatycznie przejdzie w stan połączenia urządzenia.

Piąty krok:
◎Gdy "Skanuj urządzenia", "Zarejestruj w chmurze" i "Zainicjuj urządzenie" zostaną

zakończone, połączenie się powiedzie, a system wyświetli komunikat "Dodano pomyślnie",

a następnie konfiguracja sieci zakończy się pomyślnie. W tym interfejsie możesz zmienić

nazwę urządzenia na , wybrać miejsce instalacji urządzenia (salon, sypialnia

główna...), a następnie kliknąć „Gotowe”, aby bezpośrednio przejść do głównego interfejsu

działania urządzenia.
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Działanie funkcji oprogramowania

Wprowadzenie do interfejsu
◎Po pomyślnym powiązaniu urządzenia wejdź na stronę obsługi „Kontroler pompy ciepła”

(nazwa urządzenia może być modyfikowana).

◎Kliknij "Kontroler pompy ciepła" w "Wszystkie urządzenia" w głównym interfejsie aplikacji

"Smart Life", aby wejść na stronę obsługi urządzenia "Sterownik pompy ciepła"
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