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1. Разположение на елементите на панела за управление 

1.1. Общ преглед на панела със сензорен екран 

 
A: Комуникационен статус 

Този символ указва дали комуникацията функционира правилно. Когато символът е 

син, комуникацията между термопомпата и вътрешното тяло функционира. Ако 

символът е сив, комуникацията е прекъсната. 

 

B: Текущ режим 

Този символ показва текущия работен режим. Ако системата променя режима си на 

работа, изобразява се символът за режима [G]. Ако са активирани повече от един 

работен режим едновременно, на дисплея се изобразяват съответните символи на 

работен режим. Трите символа за налични работни режима са показани по-долу. 

 

 
Режим отопление 

 
Режим охлаждане 

 
Режим гореща вода 

 

C: Функции 

Иконата на функцията показва текущата активна задача в реално време на 

термопомпата. По-долу следва списък на наличните функции. 

 

 

Спящ режим 

 

Режим подгряване 

 

Прекъсване 

 

Режим дезинфекция 

 

Режим Съхранение на битова гореща вода 

 

Режим размразяване 

 

A: Комуникационен 

статус 

B: Текущ режим 

C: Функции 

D: Предупреждения 

E: Вкл./Изкл. 

H: Настройки 
G: Превключвател 

на работния режим 

F: Показания на 

сензорния екран 
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D: Предупреждения 

Ако системата спре да функционира, или влезе в защитен режим, на това място се 

изобразява аларма. 

Влезте в менюто “Info”, за да получите повече подробности за причината за тази аларма. 

В Глава 2 има списък на по-често срещащите се аларми. 

 

 

Жълто – Включена защита или неизправност на външното тяло 

 

Червено - Включена защита или неизправност на системата 

 

E: On/Off (включване/изключване) 

Този екранен бутон включва (или изключва) функционирането на термопомпата. Когато 

уредът е включен, началната страница ще се покаже на екрана по подразбиране. След 

рестартиране, уредът възстановява същия работен режим и настройки както преди 

изключването. 

 
 

F: Показания на сензорния екран 

Този панел изобразява в реално време актуализациите и показанията на различни 

температури, както вътре в дома, така и извън него. 

 

Стайна температура 

Зададена температура на водата 
Текуща 

температура 

на водата 

Текущ 

режим 

Околна 

температура 

Температура в 

резервоара за 

вода 
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G: Превключвател на работния режим 

Този бутон превключва текущия работен режим на уреда. 

Редът за смяна на режимите е следния: ОТОПЛЕНИЕ, ОХЛАЖДАНЕ, ГОРЕЩА ВОДА, 

АВТОМАТИЧЕН (HEATING, COOLING, HOT WATER, AUTO). Отдолу се изобразява 

текущият режим [B]. 

В режим AUTO, системата автоматично превключва между режимите ОХЛАЖДАНЕ, 

ОТОПЛЕНИЕ и ГОРЕЩА ВОДА, в зависимост от текущата настройка. 

 

H: Настройки 

Натиснете бутона Настройки, за да влезете в менюто за подробни конфигурации. В 

следващите глави на това ръководство са дадени подробни обяснения на всяка 

настройка. 
 

 

Страница 1 

Страница 2 

Резервен 

нагревател 

Настройки на 

водната помпа 

Начална 

страница 

Информация за 

работното състояние 

Настройка 

на режима 

Заключване на 

електроуред 

Други опции Данни в реално време 

за уреда 

Сушене на под 

Функция за защита 

срещу легионела 
Ваканционен 

режим 

Потребителски 

настройки 

Съхранение на 

БГВ 

Информация за 

работното състояние 

Начална 

страница 

Настройки на 

БГВ 

Намалена 

зададена стойност 

(отопление) 

Контур за 

отопление / 

охлаждане 1 

Контур за отопление / 

охлаждане 2 
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2. Общи предупреждения на началната страница 

 

2.1. Съобщения за безопасност и техните значения 

 

  

Някои съобщения, като например, 

протоколите за защита на системата и 

предупреждения за повреди, които има 

вероятност да възникнат, се показват на 

началната страница, така че 

потребителите да ги видят по-лесно. По-

долу следва списък на примерни такива. 

  

1. Coil Temperature Too Low (Температурата на серпентината е твърде ниска) 

Температурата на серпентината на вътрешното тяло е твърде ниска. Това възниква по 

време на работа на уреда в режим охлаждане. Твърде ниска температура на 

серпентината може да стане причина за замръзване на водата в пластинчатия 

топлообменник и повреди. Системата се възстановява автоматично, когато 

температурата в серпентината отново се покачи над безопасния температурен праг. 

Когато възникне това предупреждение, изпълните следните стъпки: 

• Проверете дали зададената температура на охлаждане не е твърде ниска, дали водния 

дебит в системата не е твърде нисък и дали водният филтър на системата функционира 

правилно. 

• Уверете се, че системата разполага с достатъчно количество топлоносител като 

измерите налягането на изпаряване. 

• Уверете се, че околната температура не е по-ниска от 15°C. 

 

2. Water Flow Rate Too Low (твърде нисък воден поток) 

Системният воден поток е по-нисък от минимално допустимия. Проверете водната 

система, филтри и помпа. 

 

3. Water Flow Switch Failure (повреда на превключвателя на водния поток) 

Превключвателя на водния поток трябва да бъде “отворен”, когато циркулационната 

помпа на уреда работи. В противен случай, системата ще реши, че превключвателят на 

поток е повреден. Проверете дали превключвателя на поток функционира правилно и 

дали е свързан правилно. Проверете работното състояние на отделната помпа, която 

циркулира вода през уреда, когато циркулационната помпа на основното тяло работи, 

ако е приложимо. 

 

4. Communication Failure (повреда в комуникацията) 

В комуникацията между панела за управление, PCB на вътрешното тяло и PCB на 

външното тяло има загуба на данни. Проверете дали комуникационният кабел не е по-

дълъг от 30 метра. Проверете за източник на смущения в близост до уреда, и ако 

откриете такъв, премахнете го. 

 

5. Serial Port Connection Error (грешка при свързването със серийния порт) 

Комуникацията между панела за управление и PCB на вътрешното или външното тяло 

не е успешно установена. Проверете целостта на кабелното свързване между тях. 

Потвърдете, че последните три превключвателя на PCB на вътрешното и външното тяло 

са настроени на 001. 
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6. Cooling Water Temperature Too Low (Температура на водата за охлаждане е 

твърде ниска) 

Компресора спира, ако температура на изхода за вода е твърде ниска, когато работи 

режим охлаждане. Тази температура може да накара водата да замръзне в пластинчатия 

топлообменник и да причини повреди. Проверете и се уверете, че датчикът за 

температура на водата Tc работи  и е правилно свързан. Уверете се, че зададената 

температура на водата не е твърде ниска и, че скоростта на водния поток не е твърде 

малка. 

 

7. Outlet Water Temperature Too High (Температура на изхода на водата твърде 

висока) 

Компресора спира, ако температура на изхода за вода е твърде висока, когато работи 

отопление или режим гореща вода. Тази температура може да доведе до прекомерно 

високо налягане на кондензиране в системата, което може да причини неизправност на 

уреда. Проверете и се уверете, че датчиците за температура Tc и Tw работят и са 

правилно свързани. Уверете се, че зададената температура на водата не е твърде висока 

и, че скоростта на водния поток не е твърде малка. 

 

2. Обичайни предупреждения на началната страница 

2.1. Съобщения за безопасност и техните значения 

 

8. Defrosting Failure (неуспешно размразяване) 

Ако уредът не успее да завърши операцията по размразяване три поредни пъти, той ще 

спре и ще изпише код за грешка S08. Това може да се избегне като рестартирате 

машината. Все пак, проверете дали температурата на водата наистина е твърде ниска да 

размрази уреда, за да предотвратите риска от замръзване на пластинчатия 

топлообменник. 

 

9. System Initialization (Инициализация на системата) 

Тази информация може да се покаже, след като току-що сте включили захранването на 

уреда. Тя ще изчезне сама след завършване на инициализацията. 

 

10. Frequent Too Low Скорост на водния поток Failure (Грешка за често 

възникване на твърде нисък воден поток) 

Ако уредът спира поради грешка № 2 в този списък (твърде нисък воден поток) за 

повече от три пъти в рамките на установен период от време, уредът ще спре и ще 

изпише този код за грешка: S10. Тя може да се премахне само с рестартиране на уреда. 

Проверете водната система, особено водния филтър, както и работното състояние на 

водната помпа. 

 

11. Indoor Anti-Freezing Protection While Cooling Failure (Грешка на защитата на 

вътрешното тяло срещу замръзване, в режим охлаждане) 

Ако уредът спира поради грешка № 1 в този списък (твърде ниска температура на 

серпентината) за повече от три пъти в рамките на установен период от време, уредът ще 

спре и ще изпише този код за грешка:  S11. Тя може да се премахне само с рестартиране 

на уреда, след като сте отстранили причината за грешката. 
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3. Инструкции за експлоатация 

3.1. Подробни инструкции за контур 1 за отопление/охлаждане 
Достъп до основния контур за отопление/охлаждане имате като натиснете бутона 

  
Така се отваря първата страница на настройките. 
 

  
Обяснение на функциите (където 3.1.x. показва номера на опцията в менюто - 5 или 

по-малко на страница) 

3.1.1. Heating/Cooling Stops, Based on Water ∆T (Спиране на режима за 

отопление/охлаждане, въз основа на температурния диференциал (∆T) на водата) 

Този параметър конфигурира разликата в температурата, при която уредът ще спре да 

работи. Когато уредът е в режим отопление, работата в този режим спира при достигане на 

зададената температура (Tset) + температурата от 3.1.1.. Когато уредът е в режим 

охлаждане, работата в този режим спира при [Tset - 3.1.1.]. 

3.1.2. Heating/Cooling Restarts, Based on Water ∆T (Рестартиране на режима за 

отопление/охлаждане, въз основа на температурния диференциал (∆T) на водата) 

Този параметър конфигурира разликата в температурата, при която уредът ще възобнови 

работата си. Системата автоматично спира и възобновява работата си, когато температурата 

на водата падне под зададената температура (Tset) - 3.1.2., когато е в режим отопление, или 

се повиши над (Tset + 3.1.2.) в режим охлаждане. 

И двата параметъра - 3.1.1. и 3.1.2. се базират на разликата в температурата, самите те не са 

прагови температури. Например, при работа в режим отопление, ако Tset е 48°C, 3.1.1. е 

2°C, а 3.1.2. е 1°C, тогава когато реалната температура на водата достигне стойност по-

висока от 50°C, уредът ще спре работа (тъй като 48+2=50). Когато уредът спре и реалната 

температура на водата падне под 47°C, уредът ще възобнови работата си (тъй като 48-1=47). 

3.1.3. ∆T, Compressor Speed-Reduction (∆T, намаляване на скоростта на компресора) 

Този параметър се използва за настройка на температурен праг, в който компресорът ще 

започне да забавя скоростта си на работа. Настройката е базирана на ∆T (диференциал по 

температура) стойност, а НЕ на реалната, абсолютна температура. Компресорът винаги 

работи с максималната допустима скорост, при условие че реалната температура на водата е 

по-ниска от (Tset - 3.1.3.) в режим отопление или по-висока от (Tset + 3.1.3.) в режим 

охлаждане. 

Когато реалната температура е между (Tset - 3.1.3.) и Tset, в режим отопление, компресорът 

ще коригира скоростта си на работа, за да балансира общата производителност на 

отопление, при текущото натоварване за отопление на системата. Същото важи и за режим 

охлаждане. С тази настройка казвате на термопомпата в какъв температурен диапазон да 

работи, за да може да осигури подходящо равновесие между икономия на енергия и 

желания комфорт, така че избраните стойности не трябва да бъдат прекалено високи или 

ниски. 
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Следва пример за функцията за намаляване на скоростта на компресора. 

Ако в режим отопление, зададената температура, Tset, е 48°C, и 3.1.3. = 2°C, 

компресорът ще работи с пълен капацитет, докато достигне температура 46 °C. След 

това компресорът ще намали скоростта си на работа. Ако все пак реалната температура 

на водата продължи да се покачва над температурата (Tset + 3.1.1.), тогава уредът ще 

спре. 

 

В режим ОТОПЛЕНИЕ: 

 
 

3.1.4. Set Cooling Temperature (Задаване на температурата на охлаждане) 

Този параметър позволява на потребителя да зададе идеална температура на водата, 

която да се използва за работа в режим охлаждане. 

3.1.5. - 3.1.15. Heating Curve Feature (Функция Крива на отоплението) 

Посочете дали искате да се използва функцията Крива на отоплението. Ако това поле 

(3.1.5.) е оставено без отметка, системата може да работи в съответствие с фиксирана 

температура на водата, която е зададена чрез параметър 3.1.19. 

Ако има отметка в това поле, ще можете да създавате индивидуална крива на 

отоплението като настроите следните параметри (3.1.6-3.1.15). 

 

 

Компресорът е ВКЛ 

Системата достига стойност (Tset – 3.1.3.) 

Компресорът се забавя 

Темп. < (Tset - 3.1.3.) 

 

Работа на пълна скорост 

Темп. < (Tset – 3.1.2.) 

 

Компресорът спира 

Темп. > (Tset + 3.1.1.) 
(Tset – 3.1.3.) < Темп. < (Tset + 3.1.1.) 
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Околна температура 1 (3.1.6.)-------------------------- Температура на водата A (3.1.11.) 

Околна температура 2 (3.1.7.)-------------------------- Температура на водата B (3.1.12.) 

Околна температура 3 (3.1.8.)-------------------------- Температура на водата C (3.1.13.) 

Околна температура 4 (3.1.9.)-------------------------- Температура на водата D (3.1.14.) 

Околна температура 5 (3.1.10.)------------------------- Температура на водата E (3.1.15.) 
 

Параметри 3.1.6. - 3.1.10. се използват за настройка на до 5 различни околни 

температури, а 3.1.11. - 3.1.15. се използват за настройка на 5 температури на водата, 

съответстващи на тези околни температури. Така, околна температура 1 (3.1.6.) 

съответства на температура на водата A (3.1.11.), както е указано от пунктираната линия 

със стрелки. Когато бъде достигната зададената околна температура, това ще активира 

задаването на съответстващата температура на водата на избрания предварително 

температурен параметър. Това се прилага за всички други околни температури (2, 3, 4, 

5), както и за техните съответстващи температури на водата (B, C, D, E). След 

попълването на тези параметри, системата ще създаде индивидуална крива на 

отоплението, въз основа на въведените данни и ще се старае автоматично да достига 

зададените температури в зависимост от реалните околни температури. 
 

Следната графика съдържа визуално представяне на този отоплителен цикъл, какти и 

полезни съвети за избора на параметри. 
 

Ето как изглежда индивидуална крива на отоплението (Tsh = зададена 

температура на отопление, Ta = околна температура): 

 
Кривата на отопление се базира на следния принцип: Колкото по-ниска е околната 

температура, толкова по-висока трябва да е температурата на отопление на дома. 

Ето защо, тази Функция на кривата на отопление може да помогне на термопомпата да 

постигне по-висок коефициент на преобразуване (COP), докато осигурява комфортна 

температура за Вашето домакинство. Тъй като външните фактори като например, 

нивото на изолация на дома и чувствителността ви към студ, може да варират, фабрично 

настроената крива може да не покрива напълно Вашите изисквания. Затова 

препоръчваме да конфигурирате параметрите на кривата, според нуждите на 

потребителя(-ите). 

Ако смятате, че капацитетът на отопление е твърде висок, трябва да намалите 

настройките за температура на водата (3.1.11. - 3.1.15.). Ако е твърде нисък, тогава 

трябва да я повишите. Настройките на околната температура също могат да бъдат 

конфигурирани, според нуждите. 
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3.1.16 - 3.1.18. Опции за влияние на текущата стайна температура 

Когато е поставена отметка в полето 3.1.16, се активират следните два температурни 

параметри. Тези два параметъра, 3.1.17. и 3.1.18., отговарят на настройките за желана 

стайна температура, които когато бъдат зададени, ще извадят разликата от текущата 

зададена стойност за температура на водата, за да накарат системата да достигне 

желаната стайна температура в режимите отопление и охлаждане. 

Ако 3.1.16. е активен (т.е. има поставена отметка) и уредът е в режим отопление, тогава 

разликата между реалната стайна температура и зададената стайна температура ще бъде 

извадена от зададената температура на водата на термопомпата. Така, ако текущата 

стайна температура е 27°C, а 3.1.17. е настроен на 22°C, това прави разлика от 5°C. Тези 

5°C се изваждат от текущата зададена температура на водата (напр. ако зададената 

температура на водата е 35°C, това прави 30°C, за постигане на желаната стайна 

температура). 

3.1.19. Set Heating Temperature (Задаване на температура на отопление) 

Ако функцията на кривата на отопление (3.1.5.) е ДЕАКТИВИРАНА (DISABLED), чрез 

този параметър може да се зададе температура на водата за отопление. 

3.1.20. - 3.1.21. Low and High Temperature Limits (долни и горни прагове на 

температурата) 

Тези два параметъра трябва да се конфигурират само от монтажника, за да се 

конфигурира безопасен диапазон на зададена температура за контур 1. 

 

 
 

3.1.21. Mixing Valve 1 (Смесителен клапан 1) 

Сложете отметка в това поле, ако има свързан смесителен клапан. Ако не, оставете го 

без отметка. За повече информация, направете справка с ръководството за монтаж. 
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3.2. Подробни инструкции за контур 2 за отопление/охлаждане 

 

Достъп до вторичния контур за отопление/охлаждане имате като натиснете бутона 

 
 

Така се отваря първата страница на настройките. 

 

  
Обяснение на функциите (където 3.2.x. показва номера на опцията в менюто - 5 

или по-малко на страница) 

3.2.1. Heating & Cooling Circuit 2 (Контур 2 за отопление и охлаждане) 

Трябва да поставите отметка в това поле, ако ще използвате вторичен контур. 

3.2.2. Set Cooling Temperature (Задаване на температура на отопление) 

Този параметър позволява на потребителя да зададе идеалната температура на водата, 

която да се използва при работа в режим охлаждане. 

3.2.3. Set Heating Temperature (Задаване на температура на отопление) 

Ако функцията на кривата на отопление (3.2.5.) е ДЕАКТИВИРАНА (DISABLED), чрез 

този параметър може да се зададе фиксирана температура на водата за отопление. 

3.2.4. Mixing Valve 2 (Смесителен клапан 2) 

Сложете отметка в това поле, ако има свързан смесителен клапан към вторичния 

контур. Ако не, оставете го без отметка. За повече информация, направете справка с 

ръководството за монтаж. 

3.2.5. - 3.2.10. Heating Curve Feature (Функция на кривата на отопление) 

Настройка дали желаете да се използва функцията на кривата на отопление. Ако това 

поле (3.2.5.) е оставено без отметка, системата ще работи за постигане на фиксираната 

температура на водата, зададена чрез параметъра 3.2.3. 

Ако в това поле има поставена отметка, ще можете да създавате потребителска крива на 

отопление чрез настройка на следните параметри (3.2.6-3.2.10). 
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Околна температура 1 (3.1.6.)--------------------------- Температура на водата A (3.2.6.) 

Околна температура 2 (3.1.7.)--------------------------- Температура на водата B (3.2.7.) 

Околна температура 3 (3.1.8.)--------------------------- Температура на водата C (3.2.8.) 

Околна температура 4 (3.1.9.)--------------------------- Температура на водата D (3.2.9.) 

Околна температура 5 (3.1.10.)------------------------- Температура на водата E (3.2.10.) 

 

ВАЖНА БЕЛЕЖКА: Зададените температури на водата за контур 2 (3.2.6., 3.2.7. и 

т.н.) са базирани на стойностите за околната температура, зададени за контур 1 (3.1.6., 

3.2.6. и т.н.). Контролерът ще създаде крива на отопление за вторичната система за 

отопление, съгласно тези настройки. Ако параметър 3.2.5. е ИЗКЛЮЧЕН (OFF), тогава 

само 3.2.3. трябва да бъде конфигуриран. Уредът ще приеме тази фиксирана настройка 

за температура на водата за вторичната система за отопление. 

 

 
 

3.2.11. - 3.2.12. Low and High Temperature Limits (долни и горни прагове на 

температурата) 

 

Тези два параметъра трябва да се конфигурират само от монтажника, за да се 

конфигурира безопасен диапазон на зададена температура за контур 2. 
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4. Настройка за битова гореща вода 

4.1. Настройки за битова гореща вода 

Достъп до настройките за битова гореща вода имате като натиснете бутона  

Така се отваря първата страница на настройките. 

 

  
Обяснение на функциите (където 4.1.x. обозначава номера на опцията в менюто, 5 

или по-малко на страница) 

4.1.1. Domestic Hot Water (DHW) Setpoint (Зададена температура за активиране на 

режима БГВ) 

Тази опция задава горната граница за желаната температура на битовата гореща вода. 

4.1.2. DHW Restart Trigger on ∆T Threshold (Събитие за рестартиране на БГВ 

режима при праг на температурния диференциал) 

Функция за безопасност за задаване на температурния диференциал, при който 

системата за БГВ се рестартира. Системата започва работа отново веднага щом 

температурата падне под зададената температура (Tset, 4.1.1.) минус тази ∆T 

температура (4.1.2.). 

4.1.3. Shifting Priority (Смяна на приоритета) 

Можете да включвате (ON) или изключвате (OFF) тази функция. 

Важна бележка: Термопомпеното оборудване въздух-вода извлича топлина от 

външния околен въздух и я предава на водата. Поради това, колкото по-ниска е 

околната температура, толкова по-малко топлина извлича уредът. Падовете в околна 

температура водят до намален капацитет и ефективност на отопление, което кара уреда 

да работи по-дълго за да загрее битовата гореща вода. Също така, колкото по-ниска е 

температурата на околния въздух, толкова повече топлина изисква жилището. Ако 

уредът не произвежда достатъчно топлина за нуждите на горещата вода, вътрешната 

температура в къщата може също да падне. Параметри 4.1.3. до 4.1.8. са предназначени 

да разделят времето за работа на режима за битова гореща вода на няколко цикъла, след 

като околните температури паднат под конфигурираната стойност. Когато 4.1.3. е 

включен (ON), помощният нагревател (AH) и/или Резервното нагряване на резервоара 

за гореща вода (HWTBH) се включват, за да повишат производителността на 

термопомпата в режим битова гореща вода и да загреят водата възможно най-

ефективно. 

4.1.4. Shifting Priority Starting Temperature Trigger (температура за активиране на 

режима за смяна на приоритета) 

Задава околната температура, при която се активира смяна на приоритета, с цел 

балансиране на режимите за БГВ и отопление. 

4.1.5. Sanitary Water Minimum Working Hours (Минимално време за работа (в 

часове) на режима за вода за санитарни нужди) 

Този параметър задава минималния период за работа на режима за битова гореща вода. 
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4.1.6. Sanitary Water Maximum Working Hours (Максимално време за работа на 

режима за БГВ) 

Този параметър задава минималния период за работа на режима за битова гореща вода. 

Тази стойност трябва да е по-голяма от 4.1.5. 

4.1.7. Allowable Temperature Drift in Heating Mode (Допустим температурен дрифт в 

режим отопление) 

Конфигуриране на максималното допустимо температурно “отклонение” в режим 

отопление. По-малка стойност означава по-ограничен температурен дрифт. 

4.1.8. Domestic Hot Water Backup Heater (for Shifting Priority) (Резервно нагряване 

на резервоара за гореща вода (при смяна на приоритета)) 

Можете да включвате (ON) или изключвате (OFF) тази функция. Ако този параметър е 

включен (ON), тогава Резервното нагряване на резервоара за гореща вода (HWTBH) ще 

продължи да работи, когато термопомпата превключи обратно на отопление на 

жилищните помещения, за да помогне на уреда да загрее възможно най-бързо гореща 

вода. 

 

Ако смяната на приоритета (4.1.3.) е включена (ON) и околната температура е по-

ниска от 4.1.4., уредът ще работи както е показано по-долу. 

 

Околната температура е под 4.1.4. 

Уредът е в режим ОТОПЛЕНИЕ Уредът е в режим БГВ 

Работи ли уредът след максималното време? (4.1.6.) 

 

Работи ли уредът след максималното време? (4.1.6.) 

Уредът продължава 

отоплението и отчита 

времето за работа 

Уредът продължава работа 

в режим БГВ и отчита 

времето за работа 

Времето за работа е изчистено. 

Уредът започва работа в режим 

БГВ и започва да отчита времето 

за работа. 

Времето за работа в режим БГВ 

е изчистено. Уредът започва 

работа в режим отопление и 

започва да отчита времето за 

работа. 
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4. Настройка за битова гореща вода 

 

4.2. Съхранение на битова гореща вода 

Достъп до настройките за конфигуриране на съхранението на битова гореща вода 

имате като натиснете бутона  

Така се отваря първата страница на настройките. 

 

  
 

Бележки относно функцията за съхранение на битовата гореща вода 

Освен вода за къпане, едно домакинство обикновено се нуждае и от наличие на битова 

гореща вода с умерена температури през деня. Ето защо, целта на тази функция е да 

съхранява битова гореща вода с високи температури през периодите на ниско 

потребление, какъвто е времевия период от полунощ до изгрев слънце, както и през 

периодите на нормалното работно време, като през цялото време извън тези времеви 

периоди, осигурява вода с умерени температури. 

4.2.1. Sanitary Hot Water Storage Function (Функция за съхранение на битова 

гореща вода) 

Можете да включвате (ON) или изключвате (OFF) тази функция. Тази функция и 

настройките, които следват са активни, само ако има поставена отметка в полето. 

4.2.2. Sanitary Hot Water Storage Timer (Таймер за съхранение на битова гореща 

вода) 

Тази функция конфигурира графика и времето за работа на 4.2.1. Уредът ще работи, за 

да достигне температурата, която е била зададена в настройките за БГВ - 4.1.1., за 

посочения времеви диапазон. За всеки ден от седмицата могат да бъдат задавани 

различни времеви периоди. 
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4.2.3. Reheating Function (Функция за подгряване) 

Можете да включвате (ON) или изключвате (OFF) тази функция. Тази функция и 

настройките, които следват се активират, ако има поставена отметка в полето. 

4.2.4. Reheating Function Timer (Таймер на функцията за подгряване) 

Тази функция конфигурира графика и времето за работа на 4.2.3. Уредът ще работи до 

достигане на температурата, която е била зададена в следващия параметър, 4.2.5., за 

посочения диапазон от време. За всеки ден от седмицата може да задавате различни 

времеви интервали. 

4.2.5. Reheating Set Temperature (Зададена температура на подгряване) 

Задайте стойност на долния праг на процеса за нагряване на битовата гореща вода. 

Системата ще работи в съответствие с тази стойност, когато функцията за подгряване е 

активна в рамките на времевия период, зададен чрез параметър 4.2.4. 
 

 
 

4.2.6. Reheating Restart after ∆T Threshold Setting (Рестартиране на подгряването 

след задаване на ∆Т праг) 

Задаване на ∆T праг за “рестартиране на подгряването” на вода, когато температурата 

на водата падне под тази ∆T стойност (температурната разлика се базира на 

температурата, зададена в параметър 4.2.5.) и в рамките на времевите периоди, зададени 

в 4.2.4. 
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5. Намалена зададена стойност за отопление 

5.1. Намалена зададена стойност за отопление 

Достъп до конфигурациите за намаляване на зададената стойност за отопление 

имате като натиснете бутона  

Така се отваря първата страница на настройките. 
 

  
 

Бележка относно функцията за намалена зададена стойност 

През периоди на ниско потребление, като например типичните периоди за сън и работа, 

системата може да работи въз основа на намалени стойности на зададената температура 

за отопление, с цел осигуряване на по-добра ефективност и икономии на разходи. 
 

5.1.1. Reduced Setpoint (намалена зададена стойност) 

Можете да включвате (ON) или изключвате (OFF) тази функция. Тази функция и 

настройките, които следват се активират, ако има поставена отметка в полето. 

5.1.2. Temperature Drop/Rise (намаляване/повишаване на температурата) 

Ако опцията 5.1.1. е активирана, тогава този параметър може да се използва за 

настройка на стойността на намаляване на температурата (в режим отопление) или на 

повишаване на температурата (в режим охлаждане). Това намаляване/повишаване се 

определя въз основа на стандартната температура, която е зададена по време на 

настройктата на зададената стойност. 

5.1.3. Reduced Setpoint Function Timer (Таймер на функцията Намалена зададена 

стойност) 

Ако опцията 5.1.1. е активирана и в 5.1.2. е зададена стойност, тогава този параметър 

може да се използва за настройка на график, съгласно който да се определя времето 

през което ще има намаление на зададената стойност за отопление. Всеки ден от 

седмицата може да се настройва индивидуално със специфични времеви интервали. 

Тази функция ще работи само през периодите, които са били зададени тук. 

Бележка относно Функцията за Намалена зададена стойност 

През периоди на ниско потребление, като например типичните периоди за сън и работа, 

системата може да работи въз основа на намалени стойности на зададената температура 

за отопление, с цел осигуряване на по-добра ефективност и икономии на разходи. 

5.1.4. Quiet Operation (Тиха работа) 

Можете да включвате (ON) или изключвате (OFF) тази функция. Тази функция и 

настройките, които следват се активират, ако има поставена отметка в полето. 
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5.2. Тих режим на работа 
Тези настройки се намират в същия раздел като 5.1. 

 

Бележка относно функцията Тих режим на работа 

 

В този режим уредът работи с намалена ефективност. 

 

5.2.1. Quiet Operation (Тиха работа) 

Можете да включвате (ON) или изключвате (OFF) тази функция. Тази функция и 

настройките, които следват се активират, ако има поставена отметка в полето. 

5.2.2. Allowable Temperature Drift (Допустим температурен дрифт) 

Ако опцията 5.2.1. е активирана, тогава този параметър може да се използва за задаване 

на големината на колебанието на температурата в тих режим. 

Когато уредът е в тих режим, производителността на функциите му може да бъде 

намалена, тъй като и вентилаторът, и компресорът работят с намалена скорост. Поради 

това, ако температурата започне да се колебае извън ∆T стойността, зададена тук, 

уредът автоматично ще излезе от тихия работен режим, за да гарантира, че осигурява 

допустимите температури. 

 
 

 
 

5.2.3. Reduced Setpoint Function Timer (Таймер за функцията Намалена зададена 

стойност) 

 

Ако опцията 5.2.1. е активирана и в 5.2.2. е била зададена стойност, тогава този 

параметър може да се използва за настройка на график, съгласно който да се определя 

времето през което ще е активен режима тиха работа. Всеки ден от седмицата може да 

се настройва индивидуално със специфични времеви интервали. Тази функция ще 

работи само през периодите, които са били зададени тук. 
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6. Функция за защита срещу легионела 

 

6.1. Подробни инструкции за функцията за защита срещу легионела 

Достъп до конфигурациите на функцията за защита срещу легионела имате като 

натиснете бутона  

Така се отваря първата страница на настройките. 

  
 

Бележка относно функцията Функция за защита срещу легионела 

 

Ако потребителят черпи гореща вода директно от резервоара за гореща вода (HWT), 

тогава трябва да се осигури загряване на водата в резервоара до над 60°C минимум 

веднъж седмично, с цел предотвратяване на развитието на легионела. Моля, следвайте 

всички местни регламенти относно правилната употреба на тази функция. 

6.1.1. Anti-Legionella Program (Програма за защита срещу легионела) 

Можете да включвате (ON) или изключвате (OFF) тази функция. Тази функция и 

настройките, които следват се активират, ако има поставена отметка в полето. 

6.1.2. Scheduling of the Anti-Legionella Function (График за работа на функцията за 

защита срещу легионела) 

Ако опцията 6.1.1. е активирана, тогава този параметър може да се използва за задаване 

на часовете и дните от седмицата, когато ще се активира тази функция. 

6.1.3. Heating Setpoint (зададена стойност за отопление) 

Ако опцията 6.1.1. е активирана и в 6.1.2. има зададена стойност, тогава този параметър 

може да се използва за задаване на стойността, в която системата ще започне да нагрява 

водата, за да постигне реална превенция на развитието на легионела. Моля, следвайте 

всички местни регламенти, свързани с тази практика. 

6.1.4. Duration (Продължителност) 

Използвайте този параметър, за да зададете продължителността на работа на защитата 

срещу легионела. Въведеното тук време ще определи колко дълго ще се поддържа 

температурата, зададена в опцията 6.1.3. от уреда, за да се гарантира унищожаването на 

всички бактерии в съда за водата за къпане. 

6.1.5. Finish Time (Краен час) 

Настройка на абсолютното време за приключване на работата (оперативен таван) на 

функцията за защита срещу легионела, дори ако тя не е напълно завършена. 

 

Забележка: Зададеното тук време трябва да бъде по-дълго от това, което е въведено 

в параметър 6.1.4. 
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7. Ваканционен режим 

 

7.1. Конфигурация на ваканционния режим  

Достъп до конфигурациите на функцията Ваканционен режим имате като 

натиснете бутона  

 

Така се отваря първата страница на настройките. 

 

  
 

Бележка относно функцията Ваканционен режим  

За случаите, когато потребителите отсъстват от дома за продължителни периоди от 

време, този режим може да се използва за намаляване на предварително зададените 

температури за битова гореща вода и за отопление на дома, с цел пестене на енергия. 

7.1.1. Vacation Mode Function (функция Ваканционен режим) 

Можете да включвате (ON) или изключвате (OFF) тази функция. Тази функция и 

настройките, които следват се активират, ако има поставена отметка в полето. 

7.1.2. Vacation Mode Sanitary Hot Water Temperature Drop (Пад на температурата 

на битовата гореща вода във Ваканционен режим) 

Използвайте този параметър, за да зададете желания пад на температурата на битовата 

гореща вода за времето, през което ще бъде активна функцията ваканционен режим. 

Това число се базира на стандартната зададена стойност на температурата на битовата 

гореща вода. 

7.1.3. Vacation Mode Heating Water Temperature Drop (Пад на температурата на 

отопление във Ваканционен режим)  

Използвайте този параметър, за да зададете желания пад на температурата на водата, 

използвана за отопление за времето, през което ще бъде активна функцията 

ваканционен режим. Това число се базира на стандартната зададена стойност на 

температурата на водата за отопление. 

7.1.4. Vacation Start Date (Начална дата на ваканционния режим) 

Настройка на датата на активиране на ваканционния режим. 

7.1.5. Finish Time (Крайна дата на ваканционния режим) 

Настройка на датата на приключване на ваканционния режим. 
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8. Потребителски настройки 

8.1. Подробни обяснения за Потребителските настройки 

Достъп до Потребителските настройки имате като натиснете бутона  

Така се отваря първата страница на настройките. 

 

  
Обяснение на функциите (където 8.1.x. обозначава номера на опцията в менюто, 5 

или по-малко на страница) 

8.1.1. Permission Level (Ниво на правомощия) 

За безопасността на продукта, както и за безопасността на работещите с него, някои 

параметри могат да бъдат променяни, само ако имате ниво на правомощия на 

монтажник. Това меню дава възможност за конфигуриране на такива права. За да 

активирате ниво на правомощия на монтажник се изисква парола. 

8.1.2. Heating/Cooling ON/OFF Timer (Toggle) / Таймер за ВКЛ/ИЗКЛ на 

отопление/охлаждане (вкл./изкл.) 

Можете да включвате (ON) или изключвате (OFF) тази функция. Тази функция и 

настройките, които следват се активират, ако има поставена отметка в полето. 

8.1.3. Heating/Cooling ON/OFF Timer (Scheduling) / Таймер за ВКЛ/ИЗКЛ на 

отопление/охлаждане (планиране на график) 

 

Ако параметърът 8.1.2. е превключен, този параметър се използва за настройка на 

график на работата на уреда за отопление и охлаждане. За всеки ден от седмицата могат 

да бъдат задавани различни времеви периоди за активиране. 
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8.1.4. Language (Език) 

За настройка на системния език. 

8.1.5. Set Date and Time (настройка на датата и часа) 

За настройка на дата и час на системния часовник. 

 
8.1.6. Distribution System Setting (Настройка на разпределителната система) 

По подразбиране, системата е настроена да използва 3-пътния моторизиран клапан на 

уреда, който превключва различни посоки на потока в режим битова гореща вода режим 

и в режим охлаждане и отопление. 

Ако битовата гореща вода и отоплението трябва да бъдат в една и съща 

разпределителна система, тогава тук можете да настроите параметъра “Sanitary Hot 

Water+Heating/Cooling” (битова гореща вода+отопление/охлаждане). 

Забележка: Ако настроите горния параметър на “Sanitary Hot Water+Heating/Cooling”, 

тогава температурния датчик, използван за отопление трябва да бъде поставен или в 

резервоара за гореща вода (в идеална позиция), или на изхода за вода от резервоара за 

гореща вода (за разпределителната система за отопление). 

8.1.7. Save Current Settings Записване на текущите настройки) 

Този параметър се използва от монтажника за записване на текущите настройки във вид 

на профил: “Installer Settings” (Настройки на монтажника). Потребителите могат да 

зареждат записаните в системата настройки, когато това е необходимо. 

8.1.8. Load Saved Settings (Зареждане на записаните настройки) 

За зареждане на записаните “Installer Settings”. 

8.1.9. Reset to Factory Settings (Възстановяване на фабричните настройки) 

Този параметър възстановява (нулира настройките на) цялата система така, както са 

били зададени фабрично и по подразбиране.  

 

Забележка: По-рано записаните “Installer Settings” ще бъдат изтрити. 

 

Повечето от горните менюта и параметри са предназначени за употреба само от 

монтажника. Те трябва да се променят от монтажника или от потребител-

професионалист (съгласно инструкциите на монтажника). В противен случай може 

да възникнат неизправности. 
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9. Режим Настройки 

9.1. Конфигуриране на функции 

Достъп до Потребителските настройки имате като натиснете бутона  

Така се отваря първата страница на настройките. 
 

  
Обяснение на функциите (където 9.1.x. обозначава номера на опцията в менюто, 5 или 

по-малко на страница) 

9.1.1. Sanitary Hot Water (битова гореща вода) 

За настройка дали системата разполага с контур за битова гореща вода. Можете да 

включвате (ON) или изключвате (OFF) тази функция. Когато системата е в режим битова 

гореща вода, 3-пътният моторизиран клапан автоматично ще насочва водата към резервоара 

за съхранение на гореща вода. 

9.1.2. Heating (Отопление) 

За настройка дали системата разполага със специален воден контур за отопление на дома. 

Можете да включвате (ON) или изключвате (OFF) тази функция. Когато системата е в 

режим отопление, 3-пътният моторизиран клапан автоматично ще насочва водата към 

контура за отопление. 

9.1.3. Cooling (Охлаждане) 

За настройка дали системата разполага със специален воден контур за охлаждане на дома. 

Можете да включвате (ON) или изключвате (OFF) тази функция. Когато системата е в 

режим охлаждане, 3-пътният моторизиран клапан автоматично ще насочва водата към 

контура за охлаждане. 

Забележка: Способността на системата да работи в режимите гореща вода, отопление или 

охлаждане зависи основно от разпределителната система, така че тези настройки могат да 

бъдат променяни единствено с ниво на правомощия на монтажник, за да се гарантира 

безопасността на разпределителната система 

9.1.4. Basic Operation Modes (Основни режими на работа) 

Този параметър се използва за задаване на основните работни режими, като например 

“Water Temperature Control “ (Контрол на температурата на водата) и “Room Temperature 

Control” (Контрол на стайната температура). Можете да включвате (ON) или изключвате 

(OFF) тази функция. Когато в полето има поставена отметка е активен основния работен 

режим и уредът ще приеме стайната температура като опорна точка за температурните 

изисквания. Ако в полето няма поставена отметка, тогава основният работен режим не е 

активен и уредът ще приеме температурата на водата, като отправна точка за 

температурните изисквания (това е настройката по подразбиране). Когато към уреда има 

свързан датчик за стайна температура и се изисква по-прецизен контрол на стайната 

температура чрез този датчик, може да бъде избран режим “Room Temperature Control”. 

Забележка: Когато е активен режима “Room Temperature Control”, системата няма да 

работи с помощта на функцията Крива на отопление, което може да доведе до съществени 

колебания на реалната температура на водата. 
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9.1.5. Maximum Allowed Duration for Minimum Compressor Speed (Максимално 

допустима продължителност при минимални обороти на компресора) 
Когато производителността на системата е по-голяма от потреблението, скоростта на 

компресора се намалява. Ако компресорът е работил непрекъснато на минимална скорост за 

продължителността от време, посочена в този параметър, уредът ще спре. 

 
9.1.6. Cooling and Heating Switch (Превключвател на охлаждане и отопление) 

Целта на тази функция е да зададе условията, при които уредът автоматично започва работа 

в режим охлаждане или отопление, в зависимост от: 

• Ако е настроена на “Ambient Temp.” (околна температура), системата автоматично ще 

избере да започне работа в режим охлаждане или отопление въз основа на околната външна 

температура, сравнена с параметрите, зададени в 9.1.7. и 9.1.8. 

• Ако е настроена на “External Signal Control” (контрол чрез външен сигнал), изискванията 

за охлаждане или отопление могат да бъдат управлявани от външен стаен термостат или 

централна система за управление на сградата, чрез свързването им към съответните 

сигнални портове. Сигналите са двоични (0 или 1). 

Ако на порта за охлаждане се получи сигнал, системата се превключва в режим охлаждане. 

Същото важи и за отоплението. В противен случай, системата остава в режим Готовност. 

• Ако е настроена на “Ambient Temp. + External Signal Control”, уредът ще вземе предвид и 

околната температура, и външния сигнал, за да избере да се превключи в режим отопление 

или режим охлаждане. 

Забележка: Ако параметърът е изключен (OFF), функцията на автоматичния 

превключвател няма да бъде активна. В този случай, внимавайте да не бъдат включени (ON) 

едновременно контурите за отопление и охлаждане (Heating Water Circuit / Cooling Water 

Circuit), тъй като системата не може да определи реалните изисквания поради конфликта на 

режимите. За да избегнете конфликт на режимите, когато сте в режим “External Signal 

Control”, моля, уверете се, че външният сигнал няма да се активира едновременно на 

портовете за охлаждане и отопление. 

9.1.7. Ambient Temperature to Start Heating (Околна температура за стартиране на 

отопление) 

Настройка на околната температура, при която ще се активира режима отопление. 

Напр. Ако зададената стойност е 18°C, системата ще влезе в режим отопление автоматично, 

когато околната температура падне под 18°C. 

Тази настройка е налична само когато параметърът 9.1.6. е настроен на “Ambient Temp.” 

или “Ambient Temp+External Signal Control”. 

9.1.8. Ambient Temperature to Start Cooling (Околна температура за стартиране на 

охлаждане) 

Настройка на околната температура, при която ще се активира режима охлаждане. 

Напр. Ако зададената стойност е 28°C, системата ще влезе в режим отопление автоматично, 

когато околната температура се покачи над 28°C. 

Тази настройка е налична само когато параметърът 9.1.6. е настроен на “Ambient Temp.” 

или “Ambient Temp+External Signal Control”. 
 

Забележка: За да избегне работа за кратки цикли в различните режими, системата ще 

използва средната температура за изтеклото време, като отправна точка при вземането на 

решение за активиране на конкретен работен режим. 
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10. Резервно нагряване 

10.1. Подробни инструкции за резервното нагряване 

Достъп до настройките на резервно нагряване имате като натиснете бутона 

 
 

Така се отваря първата страница на настройките. 

  
Обяснение на функциите (където 10.1.x. показва номера на опцията в менюто, 5 

или по-малко на страница)  

Забележка: AH = Помощен нагревател (на вътрешното тяло), HBH = резервно 

нагряване за отопление, HWTBH = Резервно нагряване на резервоара за гореща вода. 

10.1.1. Backup Heating Sources for Heating (Източници на резервно нагряване за 

отопление) 

За настройка когато системата разполага с HBH. Тази функция може да се включва 

(ON) или изключва (OFF). 

10.1.2. Priority for Backup Heating Sources (HBH) (Приоритет за източниците на 

резервно нагряване (HBH)) 

Тази функция осигурява възможности за задаване на приоритет на HBH спрямо AH на 

уреда. Ако термопомпата не може да осигури достатъчно мощност, когато системата 

работи в режим отопление, тя ще включи автоматично AH или HBH, в зависимост от 

това кой е с по-висок приоритет. Ако изходната мощност е все още недостатъчна след 

като AH или HBH са започнали да работят, тогава уредът ще включи и източника на 

резервно нагряване с по-нисък приоритет. 

10.1.3. Backup Heating Sources for Sanitary Hot Water (Източници на резервно 

нагряване за битова гореща вода) 

За настройка на системата с HWTBH. Тази функция може да се включва (ON) или 

изключва (OFF). 

10.1.4. Priority for Backup Heating Sources (HWTBH) (Приоритет за източниците на 

резервно нагряване (HWTBH)) 

Тази функция осигурява възможности за задаване на приоритет на HWTBH спрямо AH 

на уреда. Ако термопомпата не може да осигури достатъчно мощност, когато системата 

работи в режим гореща вода, функцията ще включи автоматично AH или HWTBH, в 

зависимост от това кой е с по-висок приоритет. Ако изходната мощност е все още 

недостатъчна след започване на работа на AH или HWTBH, тогава уредът ще включи и 

източника на резервно нагряване с по-нисък приоритет. 

10.1.5. External Heating Source Accumulating Value (HBH) (Стойност за активиране 

на източник на външно отопление (HBH)) 

Тази функция се използва се за настройка на бързината на активиране на източника на 

резервно нагряване, когато термопомпата не може да осигури достатъчно мощност в 

режим отопление. Колкото по-голяма е зададената стойност, толкова по-дълго време ще 
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е необходимо на източника на резервно нагряване да започне да работи, когато 

капацитетът на термопомпата не е достатъчен. 

 
 

10.1.6. Water Temperature Rise Reading Interval (Интервал за отчитане на 

повишаването на температура на водата) 

Целта на този параметър е да зададе честотата на проверки на повишаването на 

температурата, когато системата работи в БГВ режим. Ако температурата се повишава 

твърде бавно по време на зададения интервал, тогава уредът ще активира други 

източници на нагряване за режим БГВ. Колкото по-малка е зададената стойност, 

толкова по-вероятно е уредът да активира AH или HWTBH за по-бързо нагряване на 

БГВ. 

Резервно нагряване на БГВ: 

Ако системата няма HWTBH (който трябва да е зададен чрез 10.1.3.), или HWTBH има 

по-нисък приоритет от AH (зададен чрез параметър 10.1.4.): 

• Уредът ще активира AH, ако капацитетът на термопомпата е недостатъчен за 

достатъчно бързо нагряване на БГВ. Ако, след като AH започне работа, водата не може 

да бъде загрята достатъчно бързо, HWTBH също ще започне работа (пренебрегвайки 

настройката). 

• Когато зададената и реалната температура на водата са по-високи от допустимата 

температура от термопомпата, тя ще спре и AH ще започне да работи. Ако, след като 

AH започне работа, водата не може да бъде загрята достатъчно бързо, HWTBH също ще 

започне работа (пренебрегвайки настройката). 

Ако системата има HWTBH (който трябва да е зададен посредством 10.1.3.) и HWTBH 

има по-висок приоритет от AH (зададен чрез параметър 10.1.4.): 

• Когато зададената и реалната температура на водата са по-високи от допустимата 

температура от термопомпата, HWBTH ще работи самостоятелно в режим БГВ, докато 

термопомпата работи в режим отопление или охлаждане, според нуждите. 

• Ако реалната температура на водата е в границите на това, което е разрешено от 

термопомпата, термопомпата продължава да работи в режим гореща вода. Ако 

капацитетът на термопомпата е недостатъчен за достатъчно бързо нагряване на БГВ, 

HWTBH ще започне да работи. Ако, след като HWTBH започне работа, повишаването 

на температурата на горещата водата е все още твърде бавно, тогава и AH започва да 

работи. 

Забележка: При работа с променлив приоритет (параметър 4.1.8. на страница 13), AH 

или AH+HWTBH работят заедно с термопомпата, за да нагреят битовата гореща вода до 

зададената стойност, веднага щом е възможно, така че след това термопомпата да може 

да се концентрира основно върху режим отопление. 

 

10.1.7. Emergency Operation (аварийна работа) 

Този параметър задава дали уредът трябва да включи автоматично системата за 

резервното нагряване, когато термопомпата не се активира. Тази функция може да се 

включва (ON) или изключва (OFF). 

Забележка: Ако тази функция е активирана, тогава всички потребители трябва 

периодично да проверяват работното състояние на термопомпения агрегат, за да се 

уверят в нормалното му функциониране. 

 



 

28 

 

 

11. Настройки на водната помпа 

11.1. Конфигурация на водната помпа 

За конфигурация на водната помпа натиснете бутона . 

 

Така се отваря първата страница на настройките. 

 
 

Обяснение на функциите (където 11.1.x. показва номера на опцията в менюто - 5 

или по-малко на страница) 

11.1.1. Circulation Pump P0 Type (Циркулационна помпа тип Р0) 

За настройка на вида на циркулационната помпа в уреда, Р0. 

11.1.2. Speed Setting of Circulation Pump P0 (Настройка на скоростта на 

циркулационната помпа Р0) 

За настройка на работната скорост на циркулационната помпа в уреда, Р0. 

11.1.3. Working Mode of Circulation Pump P0 (Работен режим на циркулационната 

помпа Р0) 

За настройка на работния режим на циркулационната помпа за охлаждане и отопление в 

уреда, Р0. 

11.1.4. Pump Off Interval for P0 (Интервал за изключена помпа за Р0) 

Ако циркулационната помпа Р0 е настроена на „Interval Working Mode” (Работен режим 

на интервали)р с помощта на параметър 11.1.3., тогава тази функция ще зададе 

интервала, за който помпата ще спре. 

11.1.5. Pump On Time (Интервал за включена помпа) 

Заедно с 11.1.4., тази функция определя графика за включване и изключване на помпата. 

Функцията задава времето на работа на помпата, след което тя се изключва за 

определеното в 11.1.4 време. 
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Забележка: Следните параметри: 

 

11.1.6. Buffer Tank (Буферен резервоар) 

11.1.7. P1 for Heating Operation (P1 за работа в режим отопление) 

11.1.8. P1 for Cooling Operation (P1 за работа в режим охлаждане) 

11.1.9. P1 with High Temp. Demand (P1 за нужда от висока температура) 

11.1.10. P2 for Heating Operation (P2 за работа в режим отопление) 

11.1.11. P2 for Cooling Operation (P2 за работа в режим охлаждане) 

11.1.12. P2 with High Temp. Demand (P2 за нужда от висока температура) 

 

се използват за настройка на работата на външните циркулационни помпи P1 и P2, за 

контурите за отопление и охлаждане HC/CC1 и за контурите за отопление и охлаждане 

HC/CC2. 

За повече подробности, включително информация относно употребата на тези функции, 

моля, направете справка с разделите “Контури за отопление и охлаждане: Контури 1 и 

2” от Ръководството за монтаж. 
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12. Сушене на пода 

12.1. Конфигурация за сушене на пода 

Достъп до настройките за сушене на пода имате като натиснете бутона  . 
 

Така се отваря първата страница на настройките. 

 
 

Обяснение на функциите (където 12.1.x. показва номера на опцията в менюто - 5 

или по-малко на страница) 

Забележка: След първоначалния монтаж или след дълъг период неактивност на уреда, 

системата за подово отопление може да се навлажни в бетона. По-голяма част от 

капацитета на отопление на термопомпата се изразходва за изсушаване и изпаряване на 

водата в бетона. Функцията за сушене на пода се използва за изсушаване на пода, с цел 

осигуряване на безопасна работа на термопомпената система. 

12.1.1. Floor Curing (Сушене на пода) 

Тази функция може да се включва (ON) или изключва (OFF). Функцията и нейните 

настройки са активни, само когато в полето има поставена отметка. 

12.1.2. - 12.1.3. First Stage Floor Curing Temperature and Operation Time 

Configuration (конфигуриране на температурата за сушене на пода през първия 

етап и на времето за работа) 

Настройка на температурата и продължителността на първия етап на операцията за 

сушене на пода. 

12.1.4.-12.1.5. Second Stage Floor Curing Temperature and Operation Time 

Configuration (конфигуриране на температурата за сушене на пода през втория 

етап и на времето за работа) 

Настройка на температурата и продължителността на втория етап на операцията за 

сушене на пода. 
 

 
 

12.1.6. - 12.1.7. Floor Curing Running Hours and Max Temperature (Работни часове и 

максимална температура за сушене на пода) 

Тези две стойности представляват оперативни данни от работата на системата, записани 

по време на сушене на пода, което се извършва автоматично от системата. 
 

Забележка: Ако температурата на водата в разпределителната система е все още далеч 

под зададената стойност в 12.1.4. след завършване на операцията за сушене на пода, 

това означава, че бетонът на подовата отоплителна система е все още влажен. Сушенето 

на пода трябва отново да се активира, до повишаване на температурата над зададената 

стойност в 12.1.4. 
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13. Блокиране на електрозахранването на уреда 

 

13.1. Конфигурации за блокиране на електрозахранването на уреда 

За настройка на блокиране на електрозахранването на уреда натиснете бутона 

. 
 

Така се отваря първата страница на настройките. 
 

 
 

Обяснение на функциите (където 13.1.x. показва номера на опцията в менюто) 

Забележка: Някои електрически компании предлагат специална тарифа за домакинства, 

които намаляват разхода си на електричество по време на предварително определени 

“пикови периоди”. По време на тези интервали, компаниите изпращат сигнал до всички 

домакинства и получават съответно сигнал в отговор дали някои определени 

електрически уреди са включени или изключени. 

Тази система може да бъде свързана с уреда, ако е предвидено уредът да спре работа 

през такива периоди. Следните параметри активират и конфигурират тази функция. 

13.1.1. Electrical Utility Lock (Блокиране на електрозахранването на уреда) 

Тази функция може да се включва (ON) или изключва (OFF). Функцията и нейните 

настройки са активни, само когато в полето има поставена отметка. 

13.1.2. Operation Signal for Electrical Utility Lock (Операционен сигнал за блокиране 

на електрозахранването на уреда) 

Настройка на вида на сигнала, приеман от електрическата компания. 

• “Normally Open” (нормално отворен) означава, че уредът може да работи нормално, 

когато получава сигнал ON (включено) и трябва да спре да работи, когато получи 

сигнал OFF (изключено). 

• “Normally Closed” (нормално затворен) е обратното на “Normally Open”. 

13.1.3. HBH During Electrical Utility Lock (HBH по време на блокиране на 

електрозахранването на уреда) 

Настройка на системата дали автоматично да активира Резервния нагревател за 

отопление (например газов бойлер), когато уредът получи сигнал за деактивиране по 

време на периодите за блокиране на електрозахранването на уреда. Тази функция може 

да се включва (ON) или изключва (OFF). 

13.1.4. Working Mode of Pump During Electrical Utility Lock (Работен режим на 

помпата по време на блокиране на електрозахранването на уреда) 

Настройва циркулационната помпа да работи, когато уредът получи сигнал за 

деактивиране по време на периоди за блокиране на електрозахранването на уреда. Тази 

функция може да се включва (ON) или изключва (OFF). 

Ако има отметка, циркулационната помпа ще продължи да работи, щом компресорът 

спре.  

Ако няма отметка, циркулационната помпа ще спре да работи, щом компресорът спре. 
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14. Други опции 

14.1. Подробни инструкции за параметъра Други опции 

Достъп до настройките на параметъра Други опции имате като натиснете бутона 

. 

 

Така се отваря първата страница на настройките. 

 
 

Обяснение на функциите (където 14.1.x. показва номера на опцията в менюто - 5 

или по-малко на страница) 

14.1.1. Motorized Diverting Valve Switching Time (Време на превключване на 

моторизирания отклонителен клапан) 

Конфигурира за колко минути моторизираният отклонителен клапан трябва да 

превключи (от началото до края) между контура за битова гореща вода и контура за 

отопление/охлаждане. 

Забележка: Този параметър трябва да съответства на възможностите на моторизирания 

отклонителен клапан, в противен случай уредът може да не работи правилно поради 

недостатъчен поток от вода. 

14.1.2. Power-On Time for Motorized Diverting Valve (Време за включване на 

захранването на моторизирания отклонителен клапан) 

Конфигурира колко време е необходимо на моторизирания отклонителен клапан да се 

включи, преди да извърши операцията по превключване на водния поток между контура 

за битова гореща вода и този за отопление/охлаждане. 

14.1.3. Refrigerant Cycle (рециркулация на топлоносител) 

Тази функция може да се използва от монтажника за рециркулация на топлоносителя в 

системата в кондензатора (за сервизни цели). Когато е активна, уредът ще бъде 

принуден да работи в режим охлаждане за известно време, с цел да избута всичкия 

топлоносител обратно в кондензатора. 

14.1.4. Control Panel Backlight (Задна подсветка на панела за управление) 

Задава времеви лимит за задната подсветка на тъчскрийна. Тя може да бъде настроена 

така, че да е винаги включена. 

14.1.5. Exit System (Излизане от системата) 

За излизане от програмата на уреда и връщане към операционната система WINCE. 

Използва се за актуализация на софтуера. 
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Температура на околната среда за активиране 

на защитата от замръзване първи клас 

6°C 

Температура на околната среда за активиране 

на защитата от замръзване втори клас 

4°C 

Температура на околната среда за спиране на 

защитата от замръзване втори клас 

6°C 

Температура на водата за активиране на 

защитата от замръзване втори клас  

5°C 

Температура на водата за спиране на защитата 

от замръзване втори клас 

12°C 

 

14.1.6 - 14.1.10. Температури за конфигуриране на защитата срещу замръзване  

Тези параметри се използват за конфигуриране на температурите за защита от замръзване 

на уреда по време на сезоните с ниски температури, когато уредът е включен към 

захранването, но е изключен (OFF). 

• Когато температурата на околната среда падне под температурата в 14.1.6., уредът започва 

да циркулира вода в системата на определени интервали с цел защита срещу замръзване. 

• Когато температурата на околната среда падне под температурата в 14.1.7., термопомпата 

ще стартира или компресора, или източника на резервно нагряване, с цел поддържане 

температурата на водата в границите между зададените температури в 14.1.9. и 14.1.10. 

Забележка: Тази функция се предоставя на клиента безплатно и е предназначена да 

подпомогне отоплението на жилището и да защитава системата за БГВ от замръзване. 

Потребителите трябва винаги да имат своя собствена система на защита от замръзване на 

водата в системата. Не носим отговорност, ако системата се повреди поради замръзване на 

водата. 
 

 
 

14.1.11. Mode Switch During Defrosting (Режим превключване по време на 

размразяване) 

Ако температурата на водата е твърде ниска, има риск кондензаторът да замръзне и да 

повреди системата на топлоносителя. Ако температурата на водата в текущия работен 

режим е твърде ниска за размразяване, уредът проверява температурата на водата в другия 

контур. Ако тази температура е достатъчна за размразяване, той автоматично ще превключи 

водния поток към този контур с цел размразяване. Ако няма друг подходящ контур или 

температурата на водата в другия контур също е твърде ниска за размразяване, уредът ще 

спре процеса на размразяване и автоматично ще повиши зададената температура на водата 

за подготовка на следващия цикъл на размразяване. Ако размразяването е неуспешно три 

последователни пъти, уредът ще спре да работи и може само да се възстанови с 

рестартиране на системата. Когато това се случи, моля, проверете водната система, за да сте 

сигурни, че всичко работи правилно, преди отново да подадете захранване на уреда. Тази 

функция може само да работи със софтуер на външното тяло по-висок от 

AC13I20.WP.V004_T01. 

14.1.12. Fan Speed Limit (Лимит на скоростта на вентилатора) 

С тази функция може да намалите скоростта на вентилатора с цел намаляване на шума. 

Трябва да знаете, че това намаляване може също да доведе до намалена работоспособност 

на термопомпата. Най-ниската стойност за намаляване е 90 % и не се препоръчва, освен ако 

не е наистина необходимо. 
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15. Аналитични данни на системата 

15.1. Данни в реално време за уреда 

 

Достъп до данни в реално време за уреда имате като натиснете бутона 

. 

 

Така потребителите отварят следните данни, показани по-долу: 

1) Номер на версията на системата за управление 

2) Версия на базата данни 

3) Температура на изхода на водата на топлообменника, на вътрешното тяло (Tuo) 

4) Температура на върнатата вода на топлообменника, на вътрешното тяло (Tui) 

5) Температура на Серпентината на вътрешното тяло (Tup) 

6) Температура на битовата гореща вода (TW) 

7) Температура на водата за охлаждане/отопление (TC) 

8) Скорост на водния поток 

9) Работна скорост на компресора 

10) Отвори на електронните терморегулиращи вентили (EEV) 

11) Действителна температура на околната среда  

12) Средна температура на околната среда за 1 час 

13) Средна температура на околната среда за 24 часа 

14) Високо налягане (Pd) 

15) Ниско налягане (Ps) 

16) Температура на изпускане (Td) 

17) Температура на засмукване (Ts) 

18) Температура на Серпентината на външното тяло (Tp) 

19) Температура на входа на водата от страната на източника (само за уреди „вода-

вода”) 

20) Температура на изхода на водата от страната на източника (само за уреди „вода-

вода”) 

21) Скорост на вентилатора 

22) Скорост на вентилатора 2 

23) Работен ток на външното тяло 

24) Напрежение 

25) Номер на версията на EEPROM паметта 
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Натиснете “Info”, за да видите работния статус на водната система. 

 
Съдържание на информационния раздел: 

 
Показване на кода на 

грешката 

Показване на 

грешката 

Запис на 

предишните 

грешки 

Tw – Температура на водата в резервоара за БГВ 

Tc – Температура на водата в буферния съд 

TR – Стайна температура 

TA – Околна температура    

   

   

Начална страница: Натиснете този бутон на която и да е страница, за да върнете панела 

за управление към началната страница. 
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16. Електрически нагревател 

16.1. Употреба на електрическия нагревател 

Когато температурата на околната среда е твърде ниска, или термопомпата не работи 

правилно, може да възникне недостатъчна ефективност на отопление. Вграденият 

електрически нагревател може да се използва като резервен нагревател или помощен 

нагревател за термопомпения агрегат. 

Електрическият нагревател започва да работи, ако някое от следните двете условия е 

налице: 

• Температурата на водата е по-ниска от зададената чрез цифровия термостат на 

електрическия нагревател. 

• Термопомпата отчете, че капацитетът й на ефективност е недостатъчен, когато работи 

самостоятелно. 

 

Важни аспекти, които трябва да се имат предвид 

• Има отделен захранващ кабел за 

електрическия нагревател в горната част на 

вътрешното тяло, който доставя директно 

захранване за електрическия нагревател. 

• Уверете се, че уредът е пълен с вода, преди 

да го включите. 

• Не докосвайте нагревателя, след като е 

включен, за да избегнете изгаряния. 

• Уверете се, че електрическото захранване за 

нагревателя отговаря на спецификациите. 

• Само квалифициран персонал има право да 

монтира, демонтира или извършва поддръжка 

на нагревателя. Забранено е да се извършват 

каквито и да било промени по вътрешното 

устройство на нагревателя. 

• Цифровият термостат е настроен на 30°C по 

подразбиране. 

• Максималната температура, която може да 

бъде зададена е 120°C. Силно препоръчваме 

никога да не задавате температура над 75°C, в 

противен случай това може да доведе до 

огромно натрупване на налягане в 

нагревателя и риск от повреди. 

 

 

Този нагревател, помощният нагревател (AH) се управлява автоматично от 

термопомпата, според параметрите, зададени в “Резервно нагряване” (точка 10). 

В случай, че контролната система на термопомпата се повреди, потребителите могат 

ръчно да настроят температурата за рециркулация на водата в уреда с помощта на 

цифровия термостат на електрическия нагревател (AH). 

 

Важно забележка: Преди да включите термостата, системата трябва да е съвсем пълна 

с вода и обезвъздушена. В противен случай, може да се получи електрическо прегряване 

и в последствие пожар. 

 

3 kW електрически 

нагревател 

Работа на цифровия 

термостат 
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1) Натиснете бутона  в продължение на 3 секунди, за да включите или изключите 

нагревателя. Нагревателят показва „ - - - “, когато е изключен. 

2) Когато нагревателят е включен, натиснете бутона в продължение на 3 секунди, за 

да покажете зададената температура. Тази зададена температура започва да премигва 

след освобождаване. 

3) Когато зададената температура премигва, натиснете бутона  или , за да 

увеличите или намалите зададената температура на електрическия нагревател. 

4) Контролерът ще запамети тази настройка и ще изобрази реалната температура на 

водата на дисплея, ако в продължение на 6 секунди не бъде извършена друга операция. 



 

38 

 

17. Платки (PCB) 

17.1. Електронна платка (PCB) на вътрешното тяло 

 
1) Светодиоден индикатор (платка (PCB) на вътрешното тяло) 

2) Микропревключвател (платка (PCB) на вътрешното тяло) 

 

Фабрични настройки: 
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17.2. Платка (PCB) на външното тяло (Aqua Aura 9S/11S/13S) 

 

 

3) Светодиоден индикатор за включено 

захранване на PCB 

Фабрични настройки: 

• Готовност – Мига (--) 2 сек. Вкл., 2 сек. Изкл. 

• Вкл., когато уредът работи 

• Повреда – Мига (--) 0.5 сек. Вкл., 2 сек. Изкл. 

 

4) JP404 позиция на EEPROM джъмпера за 

програмиране или обновяване 

Този джъмпер трябва да бъде изваден след 

програмиране, иначе уредът няма да може да 

работи. 

 

5) Гнездо за свързване на софтуерния 

инструмент за запис 

 

6) Микропревключвател на печатната платка 

(PCB) на външното тяло 

 

Фабрични настройки: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7, 8) Светодиоден индикатор на управляващата 

печатна платка (PCB) на външното тяло  

 

При нормална работа: 

Мига 2 сек. Вкл., 2 сек. Изкл. 
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17.3. Платка (PCB) на външното тяло (Aqua Aura 19S) 

 

1) Микропревключвател (Печатна 

платка (PCB) на външното тяло) 

 

Фабрични настройки: 
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18. Отстраняване на кодове за неизправности 

18.1. Кодове за неизправности на външното тяло 
 

Тип 

грешка 

Код Описание Брой 

мигания 

Реакция на уреда Решение 

 

Защита P01 Защита по ток на 

главната линия 

1 Компресорът спира Токът на входа е твърде висок или твърде нисък, или системата е 

претоварена. Уредът се възстановява автоматично първия път след 5 

минути. Ако същата грешка възникне 3 последователни пъти, 

уредът спира до повторно включване към захранването. Проверете 

тока на входа на уреда, дали моторът на вентилатора и водната 

помпа работи правилно, дали кондензаторът не е запушен, дали 

температурата на водата не е твърде висока и дали има много 

голяма разлика между температурата на водата на входа и изхода 

(не трябва да е по-голяма от 8°C). 

 

 

P02 Фазова токова защита на 

компресора 

2 Компресорът спира Токът на входа на компресора е или твърде висок, или твърде нисък, 

или системата е претоварена. Проверете тока и дали моторът на 

вентилатора и водната помпа работят. Проверете дали 

кондензаторът не е запушен, дали температурата на водата не е 

твърде висока и дали има много голяма разлика между 

температурата на водата на входа и изхода (не трябва да е по-голяма 

от 8°C). 

 

 

P03 Защита на IPM модула 3 Компресорът спира Неизправност в задвижването на компресора. Проверете за 

повредени или разхлабени кабели. Проверете дали управляващата 

PCB на компресора или самият компресор не са повредени. 

 

 

P04 Защита на обратната 

линия за масло на 

компресора 

4 Компресорът 

увеличава скоростта 

си 

Ако уредът непрекъснато работи на ниска скорост за определен 

период от време, при тази грешка на защитата, компресорното 

масло бива всмуквано обратно в компресора. Това е нормално и не 

изисква специфични действия. 

 

 

P05 Компресорът се 

изключва от 

превключвателя на 

високо или ниско 

налягане който е 

задействан поради 

необичайно високо или 

ниско налягане 

5 Компресорът спира Тази грешка се появява ако налягането на системата е твърде висок 

или ниско. Уредът се възстановява автоматично първия път след 5 

минути. Ако същата грешка възникне 3 последователни пъти, 

уредът спира до повторно включване към захранването. Проверете 

дали моторът на вентилатора и водната помпа работят правилно. 

Проверете дали кондензаторът не е запушен, дали температурата на 

водата не е твърде висока и дали има много голяма разлика между 

температурата на водата на входа и изхода (не трябва да е по-голяма 

от 8°C). 

 

 

P06 Скоростта на 

компресора намалява 

поради необичайно 

високо налягане открито 

от датчика на налягане 

на сгъстяване 

6 Компресорът спира Тази грешка се появява ако налягането на системата е твърде 

високо. Уредът се възстановява автоматично първия път след 5 

минути. Ако същата грешка възникне 3 последователни пъти, 

уредът спира до повторно включване към захранването. Проверете 

дали моторът на вентилатора и водната помпа работят правилно. 

Проверете дали кондензаторът не е запушен (ако температурата на 

водата е твърде висока) и дали има много голяма разлика между 

температурата на водата на входа и изхода (не трябва да е по-голяма 

от 8°C). 

 

 

P07 Подгряване на 

компресора 

7 Стандартна функция, 

не е необходима 

реакция 

Това е нормално и не изисква специфични действия. Когато 

компресорът не работи много дълго време и температурата на 

околната среда е ниска, нагревателят на картера на компресора 

работи за известен период от време, преди компресорът да започне 

да загрява. 

 

 

P08 Твърде висока 

температура на изхода 

на компресора 

8 Компресорът спира Проверете дали не са зададени твърде високи стойности на 

температурата на водата, особено ако температурата на околната 

среда е твърде ниска, дали дебитът на водата не е твърде малък и 

дали има достатъчно топлоносител в системата. 

 

 

P09 Защита на 

температурния датчик 

на серпентината на 

изпарителя на външното 

тяло  

9 Компресорът спира Проверете дали въздухът циркулира безпрепятствено във външното 

тяло. 
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P10 Защита срещу AC 

пренапрежение/недоста

тъчно напрежение 

10 Компресорът 

спира 

Напрежението на входа на уреда е твърде високо или твърде ниско. 

Проверете напрежението на захранване на уреда. 

 

 

P11 Компресор се изключва 

поради твърде висока 

или твърде ниска 

температура на 

околната среда 

11 Компресорът 

спира 

Температурата на околната среда е, или твърде висока, или твърде 

ниска, за да може уредът да работи. 

 

 

P12 Ограничение на 

скоростта на 

компресора поради 

твърде висока или 

твърде ниска 

температура на 

околната среда 

0 Компресорът 

се забавя 

Това е нормална защита и не изисква специфични действия. 

 

 

P14 Скоростта на 

компресора намалява 

поради твърде ниско 

налягане, установено от 

датчика на налягане  на 

сгъстяване 

14 Компресорът 

спира 

Ако налягането на системата е твърде ниско, тази защита се активира. 

Уредът се възстановява автоматично първия път след 5 минути. Ако 

същата грешка възникне 3 последователни пъти, уредът спира до 

повторно включване към захранването. Проверете дали системата има 

достатъчно количество топлоносител и дали няма течове. Твърде 

вероятно е количеството топлоносител да е недостатъчно, което да е 

довело до необичайно налягане на изпаряване. Проверете дали 

моторът на вентилатора и водната помпа работят правилно, дали 

кондензаторът не е запушен, дали EEV работи нормално, дали 

температурата на водата не е твърде ниска и дали има много голяма 

разлика между температурата на водата на входа и изхода (не трябва 

да е по-голяма от 8°C) 

Тип 

грешка 

F01 Неизправност на 

датчика за външната 

температура на 

околната среда 

17 Компресорът 

спира 

Проверете дали датчикът за температурата на околната среда е 

отворен, свързан накъсо или стойността му се отклонява твърде 

много. Подменете, ако е необходимо. 

 

 

F02 Неизправност на 

температурния датчик 

на изпарителната 

серпентина  на 

външното тяло 

18 Компресорът 

спира 

Проверете дали температурния датчик на серпентината на външното 

тяло е отворен, свързан накъсо или стойността му се отклонява твърде 

много. Подменете, ако е необходимо. 

 

 

F03 Неизправност на 

температурния датчик 

на изхода на компресора  

19 Компресорът 

спира 

Проверете дали температурния датчик на изхода на компресора е 

отворен, свързан накъсо или стойността му се отклонява твърде 

много. Подменете, ако е необходимо. 

 

 

F04 Неизправност на 

температурния датчик 

на входа за засмукване 

на външното тяло  

20 Компресорът 

спира 

Проверете дали температурния датчик на входа за засмукване на 

външното тяло е отворен, свързан накъсо или стойността му се 

отклонява твърде много. Подменете, ако е необходимо. 

 

 

F05 Неизправност на 

датчика за налягане на 

изпаряване 

21 Компресорът 

спира 

Проверете дали датчика за температура на изпаряване е отворен, 

свързан накъсо или стойността му се отклонява твърде много. 

Подменете, ако е необходимо. 

 

 

F06 Неизправност на 

датчика за налягане на 

кондензиране 

22 Компресорът 

спира 

Проверете дали датчика за температура на кондензиране е отворен, 

свързан накъсо или стойността му се отклонява твърде много. 

Подменете, ако е необходимо. 

 

 

F07 Неизправност на 

превключвателя на 

високо/ниско налягане 

23 Компресорът 

спира 

Ако превключвателят на налягане е в отворено положение, когато 

уредът е в режим готовност или ако уредът показва тази грешка 2 

минути след като компресорът спре, проверете дали превключвателя 

на високо или ниско налягане не е повреден или не е свързан добре. 

 

 

F09 Неизправност на 

правотоков вентилатор 

1 

25 Компресорът 

се забавя 

Оборотите на правотоковия вентилатор или на един от системата 

двойни правотокови вентилатори не може да достигне необходимата 

стойност или да подаде сигнал за обратна връзка. Проверете дали 

PCB или моторът на вентилатора не е повреден. 

 

 

F10 Неизправност на 

правотоков вентилатор 

2 

26 Компресорът 

спира 

Оборотите на двата правотокови вентилатора (за система от два 

правотокови вентилатора) не може да достигне необходимата 

стойност или да подаде сигнал с обратна връзка. Проверете дали PCB 

или моторът на вентилатора не е повреден. 

 

 

F11 Твърде ниско системно 

налягане на изпаряване  

27 Компресорът 

спира 

Ако системата задейства защитата срещу ниско налягане 3 

последователни пъти, този код за грешка ще се изобрази и уредът 

няма да може да бъде стартиран отново до повторно включване към 

захранването. Проверете дали системата има достатъчно количество 
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топлоносител и дали няма течове. Твърде вероятно е количеството 

топлоносител да е недостатъчно, което да е довело до необичайно 

налягане на изпаряване. Проверете дали моторът на вентилатора и 

водната помпа работят правилно, дали кондензаторът не е запушен, 

дали EEV работи нормално, дали температурата на водата не е твърде 

ниска и дали има много голяма разлика между температурата на 

водата на входа и изхода (не трябва да е по-голяма от 8°C). 

 

 

F12 Твърде ниско системно 

налягане на 

кондензиране 

28 Компресорът 

спира 

Ако системата задейства защитата срещу високо налягане, установено 

от датчика на линията за кондензиране 3 последователни пъти, този 

код за грешка ще се изобрази и уредът няма да може да бъде 

стартирана отново до повторно включване към захранването. 

Проверете дали има достатъчно дебит на водата (вероятна причина е 

недостатъчен дебит). Проверете дали моторът на вентилатора и 

водната помпа работят правилно, дали кондензаторът не е запушен, 

дали EEV работи нормално, дали температурата на водата не е твърде 

ниска и дали има много голяма разлика между температурата на 

водата на входа и изхода (не трябва да е по-голяма от 8°C). 

Системна 

неизправ

ност 

E01 Комуникационна 

повреда между 

панела за управление и 

вътрешната или 

външната PCB 

33 Компресорът 

спира 

Комуникационна повреда между вътрешния работен панел и 

вътрешната или външната PCB. Проверете свързването на кабелите 

между тях. Проверете дали последните три превключвателя на 

външната PCB са настроени на 001 и дали четирите превключвателя 

на вътрешния PCB са настроени на 1000. Уредът възобновява работа 

след възстановяване на комуникацията. 

 

 

E 02 Комуникацията между 

външната основна PCB 

за управление и 

модулната PCB 

34 Компресорът 

спира 

Проверете комуникационния кабел между външната захранваща PCB 

и управляваща PCB. Проверете дали външната захранваща и 

управляващата PCB не са повредени. 

 

 

E 03 Отпадане на фазов ток 

на компресора  

(отворена верига/късо 

съединение) 

35 Компресорът 

спира 

Проверете дали захранващият кабел към компресора не е повреден 

или свързан на късо. 

 

 

E 04 Претоварване по фазов 

ток на компресора 

(претоварване по ток) 

36 Компресорът 

спира 

Проверете дали захранващият кабел към компресора не е повреден 

или свързан на късо. 

 

 

E05 Неизправност на 

управляващия модул на 

компресора 

37 Компресорът 

спира 

Проверете дали управляващата PCB на компресора не е повредена 

или кабелът към компресора не е свързан неправилно. 

 

 

E06 Неизправност в 

модулното правотоково 

напрежение спрямо 

високо /ниско 

напрежение 

38 Компресорът 

спира 

Входното напрежение е твърде високо или твърде ниско. 

 

 

E07 Неизправност на 

променливия ток 

39 Компресорът 

спира 

Проверете тока, отиващ към външното тяло и го сравнете с тока в 

уреда, посочен на панела за управление. Ако разликата е малка, 

проверете дали системата има достатъчно топлоносител (който може 

да причини необичайно нисък ток). Ако разликата е значителна, 

външната захранваща PCB платка е повредена и трябва да се 

подмени. 

 

 

E08 Неизправност на 

EEPROM 

 Компресорът 

спира 

Изключете захранването на уреда и свържете накъсо порта JP404 на 

външната захранваща PCB, подайте отново захранване към уреда и 

след това отново изключете захранването и свържете накъсо порт 

JP404. Ако това не премахне грешката, външната захранваща PCB 

трябва да се подмени. 
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18.2. Кодове за неизправности на вътрешното тяло 
 

Тип 

грешка 

Код Описание Брой 

мигани

я 

Реакция на уреда Решение 

 

 F13 Неизправност на 

датчика за стайна 

температура  

7 Уредът спира Проверете дали датчикът за стайна температура е отворен, 

свързан на късо или стойността се колебае твърде много. 

Подменете, ако е необходимо. 

 F14 Неизправност на 

температурния датчик 

за битова гореща вода 

3 Уредът спира Проверете дали температурният датчик за санитарната гореща 

вода е отворен, свързан на късо или стойността се колебае 

твърде много. Подменете, ако е необходимо. 

 F15 Неизправност на 

датчика за температура 

на водата за охлаждане/ 

отопление  

6 Уредът спира Проверете дали датчика за температура на водата за 

охлаждане/отопление е отворен, свързан на късо или 

стойността се колебае твърде много. Подменете, ако е 

необходимо. 

 F16 Неизправност в датчика 

за температура на 

водата на изхода на 

уреда  

4 Уредът спира Проверете дали датчика за температура на водата на изхода на 

уреда е отворен, свързан на късо или стойността се колебае 

твърде много. Подменете, ако е необходимо. 

 F17 Неизправност в датчика 

за температура на 

водата на входа на 

уреда  

5 Уредът спира Проверете дали датчика за температура на водата на входа на 

уреда е отворен, свързан на късо или стойността се колебае 

твърде много. Подменете, ако е необходимо. 

 F18 Неизправност в датчика 

за температура на 

серпентината на 

вътрешното тяло 

8 Уредът спира Проверете дали температурния датчик на вътрешното тяло е 

отворен, свързан на късо или стойността се колебае твърде 

много. Подменете, ако е необходимо. 

Неизпр

авност 

F21 Неизправност в 

температурния датчик 

на смесителен клапан 1  

11 Уредът продължава да 

работи, изходът на 

смесителен клапан 1 е 

фиксиран на 0 

Проверете дали температурният датчик TV1 е отворен, 

свързан на късо или стойността се колебае твърде много. 

Подменете, ако е необходимо. 

 

 

F22 Неизправност на 

температурния датчик 

на смесителен клапан 2  

12 Уредът продължава да 

работи, изходът на 

смесителен клапан 2 е 

фиксиран на 0 

Проверете дали температурният датчик TV2 е отворен, 

свързан на късо или стойността се колебае твърде много. 

Подменете, ако е необходимо. 

 F25 Повреда в 

комуникацията между 

панела за управление и 

печатната платка (PCB) 

на вътрешното тяло или 

печатната платка (PCB) 

на външното тяло  

1 Уредът продължава да 

работи 

Комуникационна грешка между панела за управление и PCB 

на вътрешното или външното тяло. Проверете кабелните 

връзки. Проверете дали последните три превключвателя на 

захранващата PCB на външното тяло са настроени на 001 и 

дали четирите превключвателя на печатната платка (PCB) на 

вътрешното тяло са настроени на 1000. Уредът възобновява 

работа след възстановяване на комуникацията. 

 F27 Неизправност на 

EEPROM паметта 

13 Уредът продължава да 

работи 

Изключете захранването на уреда и свържете CN213-5 и 

CN213-6 заедно, включете отново захранването на уреда и 

след това изключете захранването и премахнете свързването. 

Ако това не премахне грешката, печатната платка (PCB) на 

вътрешното тяло трябва да се подмени. 

 F28 Грешка при обратна 

връзка на PWM сигнала 

на водната помпа  

14 Уредът спира Проверете свързването на кабела на водната помпа, както и 

захранването към нея. Уверете се, че водната помпа не е 

повредена. 

 F29 Неизправност на 

смесителен клапан 1  

17 Уредът продължава да 

работи, изходът на 

смесителен клапан 1 е 

фиксиран на 0 

Проверете кабелното свързване на MV1 и дали PCB излъчва 

сигнал за напрежение. Проверете дали MV1 не е повреден. 

 F30 Неизправност на 

смесителен клапан 2  

18 Уредът продължава да 

работи, изходът на 

смесителен клапан 2 е 

фиксиран на 0 

Проверете кабелното свързване на MV2 и дали PCB излъчва 

сигнал за напрежение. Проверете дали MV2 не е повреден. 
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18.3. Кодове за защита на вътрешното тяло 
Вид 

грешка 

Код Описание Реакция на уреда Решение 

 S01 Защита срещу 

замръзване на 

вътрешното тяло в 

режим охлаждане 

Компресорът 

увеличава 

скоростта си или 

се забавя 

Намалена скорост на компресора, ако температурата на серпентината 

падне под 2°C. Компресорът спира, ако температурата на серпентината 

падне под-1°C. Компресорът започва да работи отново, когато 

температурата на серпентината се повиши над 6°C. Проверете дали 

настроената температура за охлаждане не е твърде ниска и дали скоростта 

на водния поток в системата не е твърде малка. Проверете водната 

система и особено филтъра. Проверете дали системата има достатъчно 

количество топлоносител, като измерите налягането на изпарение. Също 

така проверете дали температурата на околната среда не е под 15°C. 

 S02 Твърде малък скорост 

на водния поток 

Компресорът 

спира 

Скоростта на водния поток в системата е по-малка от минимално 

позволената скорост на потока. 

Проверете водната система и особено филтъра, проверете работния 

статус на термопомпата. 

 S03 Неизправност на 

превключвателя на 

воден поток 

Дава 

предупреждение, 

но продължава да 

работи 

Неуспешно задействане на превключвателя на воден поток. Проверете 

дали превключвателя на поток е повреден или недобре свързан. 

 S04 Комуникационна 

грешка 

Уредът спира Загуба на комуникационни данни. Проверете дали комуникационният 

кабел не е по-дълъг от 30 m. Проверете дали няма източник на смущения. 

Уредът възобновява работа след възстановяване на комуникацията. 

 S05 Неизправност в 

свързването на 

серийния порт 

Уредът спира Комуникационна повреда между панела за управление и вътрешната или 

външната PCB. Проверете техните кабелни връзки. Проверете дали 

последните три превключвателя на захранващата PCB на външното тяло 

са настроени на 001 и дали четирите превключвателя на PCB на 

вътрешното тяло са настроени на 1000. Уредът възобновява работа след 

възстановяване на комуникацията. 

Защита S06 Твърде ниска 

температура на водата 

на изхода в режим 

охлаждане 

Компресорът 

спира 

Компресорът спира, ако температурата на водата на изхода е по-ниска от 

5°C в режим охлаждане. Проверете дали температурният датчик Tc е 

добре свързан и функционира. Проверете дали зададената температура на 

водата не е твърде ниска и дали системната скорост на водния поток не е 

твърде ниска. 

 S07 Твърде висока 

температура на водата 

на изхода в режим 

отопление/гореща 

вода 

Компресорът 

спира 

Компресорът спира, ако температурата на водата на изхода е по-висока от 

57°C в режим отопление или режим гореща вода. Проверете и се уверете, 

че температурните датчици Tc и Tw са добре свързани и функционират. 

Проверете дали зададената температура на водата не е твърде висока и 

дали системната скорост на водния поток не е твърде ниска. 

 S08 Неуспешно 

размразяване 

Компресорът 

спира 

Ако уредът не успее да завърши операцията по размразяване три 

последователни пъти, той ще спре и ще изобрази код за грешка S08. Той 

може да се отстрани само чрез възстановяване на машината. Проверете 

дали действителната температура на водата не е твърде ниска за да може 

уреда да извърши размразяване, което може да доведе до замръзване на 

пластинчатия топлообменник. 

 S11 

 

 

Температурата на 

водата на изхода е 

твърде ниска в режим 

отопление/гореща 

вода 

Компресорът 

спира и 

AH (или HBH) 

започва да работи 

Уредът спира и AH (или HBH) започва работа, ако температурата на 

водата на изхода е по-ниска от 15°C в режим отопление и гореща вода. 

Компресорът започва да работи отново, когато температурата е по-висока 

от 17°C. Тази защита гарантира безопасността на компресора, тъй като 

твърде ниската температура на водата в режим отопление или гореща 

вода може да повреди компресора. 

 S10 Твърде ниска скорост 

на водния поток 

Компресорът 

спира 

Ако уредът спре поради твърде ниска скорост на водния поток (защита 

S02) повече от три последователни пъти, уредът спира и изписва следния 

код за грешка S10. Може да се премахне само след повторно 

възстановяване на захранването на уреда. 

Проверете водната система, особено филтъра и проверете работното 

състояние на термопомпата. 

 S11 Защита срещу 

замръзване на 

вътрешното тяло в 

режим охлаждане 

Компресорът 

спира 

Ако уредът спира, поради задействане на защита против замръзване в 

режим охлаждане (грешка S01) над три пъти последователно, уредът ще 

спре и ще изобрази този S11 код. Той може да се премахне само след 

повторно възстановяване на захранването на уреда. 
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Благодарим Ви, че закупихте нашия качествен продукт.  

Молим, преди неговата употребата, прочетете изцяло това 

ръководство и спазвайте внимателно инструкциите по време 

на работа, за да предотвратите както повреда на продукта, така 

и нараняване на хора. 

 

Спецификациите на продукта са обект на промяна без 

предизвестие с цел подобряването му. Моля, направете 

справка със стикера с технически данни на уреда за 

последните спецификации. 

 

 

Моля, направете справка с 

информацията за контакт по-долу за 

техническа помощ и запитвания: 

 

Имейл:  

 

Телефон: 

 март, 2018 г. 

 




