
Термопомпа с инвертор с постоянен ток
Ръководство за монтаж и експлоатация

Mareli Systems

Внимание
Благодарим ви, че избрахте нашия продукт, радваме се, че можем да ви обслужим. За да работите по-добре с това изделие и за 
да предотвратите злополуки вследствие на неправилна работа, моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя, 
преди да извършите какъвто и да е монтаж или действие, и също така обърнете специално внимание на инструкциите за 
предупреждение, забрана и необходимост от внимание. Непрекъснато допълваме и разширяваме това ръководство за потребителя, 

за да ви осигурим по-добро обслужване!

Термопомпа въздух – вода
Отопление+охлаждане+подгряване на топла вода

FGS12MB / FGS22MB
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Част 1. Преди употреба

Уредът не е предназначен за употреба от лица, 
включително деца, с намалени физически, сензорни 

или умствени способности или на които липсват опит 
и знания, освен ако не са под надзора на или са били 

инструктирани относно използването на уреда от лице, 
отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат 

под надзор и не бива да си играят с уреда.

Не забравяйте да прочетете това ръководство преди 
употреба.

Не забравяйте да прочетете това ръководство преди 
употреба. Монтажът, демонтажът и поддръжката на 

уреда трябва да се извършват от квалифициран персонал. 
Забранено е да се правят каквито и да било промени в 
конструкцията на уреда. В противен случай може да се 

стигне до лично нараняване или повреда на уреда.

Захранването на уреда трябва да бъде заземено.
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Уверете се, че захранването на термопомпата е изклю-
чено, преди да извършвате каквито и да е операции по 
уреда. Когато захранващият кабел се разхлаби или се 

повреди, свържете се с квалифицирано лице, което да го 
поправи.

Дръжте уреда далеч от запалими или корозивни среди.

Използвайте електрически контакт, предназначен 
специално за това устройство, в противен случай може да 

възникне повреда.

Не докосвайте решетката за изходящия въздух, когато 
двигателят на вентилатора работи.

Строго забранено е наливането на вода или друг вид 
течност в изделието, тъй като това може да доведе до 

пълзящ разряд или повреда на изделието.

Когато работите с уреда, никога не го покривайте с дрехи, 
полимерни материи или каквито и да е други материали, 

които блокират вентилацията на изделието, тъй като 
това ще доведе до ниска ефективност на уреда или дори 

излизането му от действие.

Когато захранващият кабел се разхлаби или се повреди, 
свържете с квалифицирано лице, което да го поправи.

Задължително е да използвате подходящ прекъсвач 
за термопомпата и да се уверите, че захранването на 

нагревателя съответства на спецификациите. В противен 
случай устройството може да се повреди.

Предупреждение Внимание Забрана
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Мерки за безопасност

2. Инструкции за монтаж

1. Монтажът трябва да се извършва в съответствие с местните разпоредби и изисквания.
2. Изберете подходящо пространство за монтаж (вижте как се избира мястото на вътрешното/външ-
ното тяло). Охлаждащият/отоплителният капацитет на термопомпата трябва да бъде съвместим с раз-
мера, височината и топлоизолационния ефект на помещението.
3. Преди монтаж не забравяйте да потвърдите съответствието на неутралната линия, L, N, фаза A, фаза 
B, фаза C, заземяващата линия на захранване на потребителя и неутралната линия на термопомпата, 
L, N, фаза A, фаза B, фаза C, земята.
4. Термопомпата отговаря на стандартите за безопасност и експлоатация в страната.
5. Когато термопомпата трябва да бъде монтирана или преместена, с нея трябва да работи професио-
нален персонал за монтиране и поддръжка на хладилници. Термопомпи, монтирани от непрофесио-
налисти, често имат проблеми с качеството или безопасността.
6. Потребителят трябва да осигури захранване, което отговаря на изискванията за монтиране и упо-
треба. Допустимият диапазон на напрежение, който може да се използва от това изделие, е ±10% от 
номиналната стойност. Ако този диапазон бъде надвишен, това ще повлияе на нормалната работа на 
термопомпата. Ако е необходимо, използвайте стабилизатор на напрежението, за да избегнете мате-
риални щети.
7. Термопомпата трябва да има независим кръг. В независимата верига трябва да бъдат монтирани 
предпазител срещу течове и автоматичен прекъсвач. Трябва да бъдат закупени от потребителя.
8. Термопомпата трябва да бъде монтирана в съответствие с националните разпоредби за окабеляване.
9. Термопомпата трябва да бъде заземена правилно и надеждно, в противен случай може да предизви-
ка токов удар или пожар.
10. Моля, не включвайте захранването на термопомпата, докато тръбите и проводниците не бъдат 
свързани и проверени внимателно.

3. Хладилен агент R32 – въведение

Термопомпата използва екологично чист хладилен агент R32. Той е лесно запалим. Въпреки че може 
да гори и да експлодира при определени условия, когато се използва в помещение с подходяща площ 
и по правилен начин, няма да има опасност от запалване и експлозия. В сравнение с обикновените 
хладилни агенти, R32 е екологично чист и не разрушава озоновия слой, а делът му в парниковия ефект 
е също много нисък.
Изисквания за помещението с термопомпа с R32

Площта на помещението, в което се монтира, работи и съхранява термопомпата, трябва да бъде по-го-
ляма от 4 m2.

          Предупреждение
1. Моля, прочетете това ръководство преди монтиране, експлоатация и поддръжка.
2. Освен ако не е изрично препоръчано от производителя, моля, не използвайте никакви методи за 
ускоряване на процеса на размразяване или почистване на замръзналата част.
3. Моля, не пробивайте и не палете термопомпата.
4. Термопомпата трябва да се съхранява в помещение, в което няма постоянен източник на огън (като 
газови уреди, запалвани от открит пламък, електрически нагреватели и др.).
5. Когато е необходим ремонт, моля, свържете се с най-близкия център за следпродажбено обслужва-
не. При ремонт трябва да спазвате стриктно ръководството за експлоатация, предоставено от произ-
водителя. Ремонтът от непрофесионалисти е забранен.
6. Моля, спазвайте съответните национални закони и регулации относно експлоатацията на газ.
7. Хладилният агент в системата трябва да бъде напълно отстранен от системата по време на изпълне-
ние на техническа поддръжка или утилизация.  

Преди употреба 
прочетете 

ръководството
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Ремонт на запечатани части
1. Когато ремонтирате затворени компоненти, изключете електрическото захранване на оборудване-
то, преди да отворите запечатания капак. Ако е необходимо захранване по време на изпълнение на 
техническото обслужване, трябва да се изпълнява непрекъснато търсене на теч по най-опасните час-
ти, за да се предотврати възникването на потенциално опасни ситуации.
2. При следващото техническо обслужване на електрически компоненти трябва да се обърне специ-
ално внимание, за да не бъде засегнато нивото на защита на корпуса. Неправилните методи на тех-
ническо обслужване могат да предизвикат: повреда на кабелите, излишни връзки, клеми, които не са 
монтирани съгласно разпоредбите, повреда на уплътнението, неправилно монтиране на уплътнител-
ния капак и други опасности. Уверете се, че монтирането на оборудването е безопасно и надеждно. 
Уверете се, че уплътнението или уплътняващият материал няма да загуби функцията си да предо-
твратява навлизането на запалим газ вследствие на стареене. Резервните части трябва да отговарят на 
спецификациите на производителя.
Бележка: Използването на уплътнители, съдържащи силиций, може да ограничи действието на функ-
цията за откриване течове на съответното оборудване. Не е необходимо искробезопасните компонен-
ти да бъдат изолирани преди работа.

Поддръжка на искробезопасни компоненти
Ако не е възможно да се гарантира, че термопомпата не превишава допустимите граници на напре-
жение и ток по време на употреба, не използвайте постоянен индуктивен или капацитивен товар във 
веригата. Искробезопасните компоненти са единствените компоненти, които могат да продължат да 
работят в запалими газове. Тестовият инструмент трябва да бъде поставен на правилния механизъм.

Като резервни компоненти могат да се използват само частите, посочени от производителя, други час-
ти могат да доведат до запалване на изтичащия във въздуха хладилен агент.

Кабел
Проверете дали кабелът ще бъде засегнат от износване, корозия, свръхналягане, вибрации, остри ръ-
бове или други неблагоприятни въздействия на средата. При проверката трябва да се вземе предвид 
и влиянието на стареенето или непрекъснатите вибрации на компресора и вентилатора върху кабела.

Проверка за течове на хладилен агент R32
Проверката за теч на хладилен агент трябва да се извършва в среда, в която няма потенциален източ-
ник на запалване. В този случай не бива да се използват халогенни сонди (или други детектори, които 
използват открит пламък).

Метод за откриване на течове
За системи, съдържащи хладилен агент R32, за тестване може да се използва електронен детектор за 
течове. Тестът трябва да бъде калибриран в среда без хладилен агент, за да се гарантира, че детекторът 
за течове не се превръща в потенциален източник на запалване и е подходящ за хладилния агент, 
който се тества. Детекторът за течове трябва да се настрои на най-ниската запалима концентрация 
на хладилния агент (изразена като процент), да се калибрира с използвания хладилен агент и да се 
настрои към подходящия тестов диапазон на концентрация на газ (до 25%).

Течността, използвана за откриване на течове, е подходяща за повечето видове хладилни агенти, но не 
бива да се използват разтворители, съдържащи хлор, за да се предотврати реакция на хлора и хладил-
ните агенти и корозирането на медните тръби.

При съмнение за теч всички открити пламъци трябва да бъдат отстранени от мястото на инцидента 
или пожарът да бъде изгасен.

Ако е било необходимо заваряване на мястото, където е възникнал течът, целият хладилен агент тряб-
ва да бъде възстановен или изолиран далеч от точката на изтичане (използвайте спирателни кранове). 
За пречистване на цялата система преди и по време на заваряване се използва безкислороден азот 
(OFN).
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Отстраняване и вакуумиране
Техническото обслужване или другите операции по хладилния кръг трябва да се извършват в съответ-
ствие с нормалните процедури. Трябва да се има предвид безопасността и да се изпълняват следните 
процедури:
1. Отстранете хладилния агент;
2. Прочистете тръбите с инертен газ;
3. Вакуумирайте;
4. Прочистете отново тръбите с инертен газ;
5. Отрежете тръбата и я заварете.

Хладилният агент трябва да се рециклира в подходящ резервоар за съхранение. Системата трябва да 
се продуха с безкислороден азот. Може да се наложи тази процедура да се повтори няколко пъти. Не 
използвайте сгъстен въздух или кислород за тази операция.
При процеса на продухване системата се запълва с безкислороден азот, за да достигне работното на-
лягане при състояние на вакуум, след което безкислородният азот се изпуска в атмосферата, а накрая 
системата се евакуира. Повтаряйте този процес, докато целият хладилен агент в системата бъде от-
странен. След като напълните безкислородния азот за последен път, изпуснете газа до атмосферно 
налягане, след което системата може да бъде заварена. Горните операции са необходими за заваряване 
на тръбопровода.
Уверете се, че няма източник на запалване близо до изхода на вакуумната помпа и вентилацията е 
добра.

Процедура за пълнене на хладилен агент
Като допълнение към конвенционалните процедури, са добавени следните изисквания:
1. Уверете се, че когато използвате оборудване за пълнене с хладилен агент, няма да има взаимно за-
мърсяване между различни хладилни агенти. Тръбопроводът за пълнене на хладилен агент трябва да 
бъде възможно най-къс, за да се намали остатъчното количество хладилен агент;
2. Когато пълните хладилен агент, близо до уреда не бива да има източник на огън;
3. Уверете се, че в хладилната система са взети мерки за заземяване, преди да заредите хладилния 
агент;
4. След като напълните хладилен агент (или не сте приключили), залепете етикета върху системата;
5. Внимавайте да не напълните уреда прекомерно;
Направете тест под налягане с безкислороден азот, преди да напълните отново хладилен агент в сис-
темата. След пълнене трябва да се извърши тест за течове преди пробната експлоатация. Тестът за теч 
трябва да се извърши отново при напускане на зоната.

Утилизация
Преди да продължите с тази процедура, техникът трябва да е напълно запознат с оборудването и 
всичките му характеристики. Препоръчва се безопасно възстановяване на хладилния агент. Ако е не-
обходимо повторно използване на възстановения хладилен агент, пробите от него и маслото трябва да 
бъдат анализирани преди операцията. Преди тестване трябва да се уверите, че разполагате с необходи-
мия източник на захранване. Трябва да се познава оборудването и работата с него;
2. Изключете захранването;
3. Преди да продължите с тази процедура, трябва да се уверите, че:
Ако е необходимо, оборудването за механична работа трябва да е удобно за работа с резервоара за 
съхранение на хладилен агент;
Всички лични предпазни средства са ефективни и могат да се използват правилно;
Целият процес на рециклиране трябва да се извършва под ръководството на квалифицирани лица; 
Оборудването за рециклиране и резервоарите за съхранение на хладилен агент трябва да отговарят 
на съответните стандарти.

Безопасност при техническата поддръжка
Предупреждение
1. За ремонт или утилизация трябва да се свържете с най-близкия или оторизиран сервизен център.
2. Ремонтите, извършвани от неквалифициран персонал, могат да бъдат опасни.
3. Когато зареждате термопомпата с хладилен агент R32 и извършвате нейната техническа поддръжка, 
спазвайте стриктно изискванията на производителя. Тази глава се фокусира основно върху специал-
ните изисквания за поддръжка на хладилни уреди с R32. Моля, вижте ръководството за следпродаж-
бено обслужване за подробно описание на операциите по техническата поддръжка.
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Изисквания за квалификацията на персонала за техническа поддръжка
1. Целият оперативен персонал или персоналът по поддръжка на хладилния кръг трябва да получи 
валиден сертификат, издаден от призната от индустрията агенция за оценка, за да се установи, че при-
тежават квалификациите за безопасно боравене с хладилни агенти, както се изисква от признатите в 
индустрията спецификации за оценка.
2. Поддръжката и ремонтът на оборудването могат да се извършват само в съответствие с метода, пре-
поръчан от производителя на оборудването. Ако се изискват други професионалисти да помагат при 
поддръжката и ремонта на оборудването, това трябва да стане под наблюдението на персонал, който е 
квалифициран да използва запалими хладилни агенти.

Проверка на място
Преди ремонта на термопомпите, използващи хладилен агент R32, трябва да се направи проверка за 
безопасност, за да се гарантира, че рискът от пожар е сведен до минимум. Когато обслужвате хла-
дилната система, трябва да се вземат следващите предпазни мерки, преди да се работи със системата.

Работна процедура
Операциите трябва да се извършват при контролирана процедура, за да се гарантира, че рискът от 
запалимите газове или пари по време на работа е минимален.
Обща работна зона
Всички лица по поддръжката и останалият персонал в работната зона трябва да са наясно с характера 
на извършваната операция. Избягвайте да работите в затворени пространства. Работните зони тряб-
ва да бъдат изолирани по подходящ начин, за да се осигурят безопасни условия на работа в тях чрез 
контролиране на запалимите материали.

Проверка за наличие на хладилен агент
Необходимо е да се използват монитори за хладилен агент в зоната преди и по време на операциите, 
за да се гарантира, че техниците са наясно с наличието на потенциално запалими газове. Уверете се, че 
използваното оборудване за откриване на течове е подходящо за хладилния агент R32, като например 
не искри, запечатано е напълно или искробезопасно.
Разполагане на пожарогасителите
Необходимият пожарогасител трябва да бъде разположен близо до охладителната система или свър-
заните с нея компоненти по време на операции, свързани с нагорещяване. Зоната за впръскване на 
хладилен агент трябва да бъде оборудвана с пожарогасител със сух прах или въглероден диоксид.

Без огън
Не бива да се използват източници на огън, когато се извършва работа, свързана с открити тръби, 
съдържащи или съдържали хладилен агент R32, което може да причини опасност от пожар или екс-
плозия. Всички източници на огън, включително лица, които пушат, трябва да бъдат далеч от зоната 
на монтиране, ремонт, сваляне и изхвърляне на запалими хладилни агенти, които могат да бъдат осво-
бодени в околната среда. Преди да започнете работа, проверете зоната около оборудването, за да се 
уверите, че няма опасност от запалване или пожар. Трябва да има знак „Пушенето забранено“.

Зона с вентилация
Уверете се, че работната зона е отворена или напълно вентилирана, преди да отворите системата или 
да извършите операциите по термична обработка. Поддържайте вентилация по време на работа. Вен-
тилацията безопасно ще разреди изтеклия хладилен агент и бързо ще го изхвърли в атмосферата.

Инспекция на хладилното оборудване
Ако се сменят електрическите компоненти, те трябва да бъдат монтирани в съответствие с целева-
та употреба и правилните работни разпоредби. През цялото време трябва да спазвате указанията за 
поддръжка и ремонт на производителя. Ако имате някакви въпроси, можете да се консултирате с 
техническия отдел на производителя. За инсталации, използващи термопомпи с хладилен агент R32, 
се прилагат следните елементи на проверка:
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1. Количеството за пълнене трябва да бъде определено според отбелязаното на табелката с техниче-
ските данни на термопомпата.
2. Вентилационното оборудване трябва да работи нормално и вентилационните отвори трябва да са 
свободни.
3. Ако се използва индиректен цикъл на охлаждане, проверете дали има хладилен агент във вторичния 
кръг.
4. Логото или маркировката върху термопомпата трябва да са ясно видими, а двусмислените знаци и 
символи трябва да бъдат коригирани;
5. Хладилните тръбопроводи или електрическите компоненти не бива да се монтират в среда, коя-
то съдържа компоненти, които могат да корозират при контакт с хладилния агент, освен ако самите 
електрически компоненти не са направени от антикорозионни материали или не са взети подходящи 
антикорозионни мерки.

a. За да избегнете токов удар, не забравяйте да изключите захранването 1 минута или повече преди 
да започнете да работите с електрическата част. Дори и след 1 минута винаги трябва да измерите на-
прежението на клемите на кондензаторите на главната верига или електрическите части и преди да ги 
докоснете, трябва да се уверите, че съответните напрежения са по-ниски от безопасното напрежение.
b. Размерът на захранващия кабел на линията трябва да бъде избран в съответствие с това ръковод-
ство. И линията трябва да бъде заземена.
c. Не поставяйте в ръцете си и не ги притискайте към решетката за изходящ въздух, когато двигателят 
на вентилатора работи.
d. Не използвайте кабелите с мокри ръце и не дърпайте кабелите на уреда.
e. Забранено е наливането на вода или друга течност в уреда.
f. Изберете правилния въздушен прекъсвач и превключвател за защита срещу течове.
g. Не докосвайте ребрата на топлообменника от страната на източника, може да нараните пръста си.
h. Ако някоя кабелна линия е разхлабена или повредена, трябва да бъде възстановена от квалифици-
рано лице.

ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ - ВОДА

1. Филтърът с Y форма трябва да бъде монтиран пред водната помпа.

2. Воден поток на циркулационна водна помпа за всеки 0,75 kw (входяща мощност) > 1 m3/h.

3. Повдигане на помпата според работното място. Водоустойчивост на четвърт извивка > 1 метър.

4. Битовата гореща вода използва градска чешмяна вода по национални стандарти.

5. Сензорът за вода не може да докосне водата директно, той трябва да бъде поставен в глухия 
отвор на резервоара за вода.

6. Инсталирането трябва да отговаря на горните условия, ако не отговаря на някое от тях, ние не 
носим отговорност.

7. Когато температурата на въздуха е под 0C, моля, източете водата в топлообменника при прекъс-
ване на тока, за да избегнете заледяване на водата, ако не е добавен гликол.

8. Трябва да се добави филтър 40-70 меша към пътя на водата, преди да влезе в термопомпата, а 
концентрацията на водни йони трябва да бъде по-малка от 280 ppm.
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Важни части в термопомпата
4. Термопомпа – монтиране и окабеляване

1

2

3

5

4

6 7 8
9 1011

12

13

14

15

16

17

18

19

2021
222324

25 26272829

№ Компонент № Компонент 
1 Въздушен вентилатор 16 Топлообменна пластина (кондензатор) 
2 Пластина на изхода за въздух 17 Четирипътен клапан 
3 Мотор на вентилатора 18 Затварящ панел на електрическата кутия 
4 Странична телена мрежа 19 Покривен панел на вътрешната електрическа 

кутия 
5 Опора за вентилатора 20 Контролер 
6 Средна преграда 21 Входна и изходна тръбна връзка 
7 Капак 22 Компресор 
8 Изпарител 23 Шаси 
9 Честотен инвертор 24 Амортисьорна пластина 

10 Реле за водния поток 25 Електронен терморегулиращ клапан 
11 Задна телена мрежа 26 Филтърна сушилня 
12 Заден сервизен панел 27 Топлообменна пластина (икономайзер) 
13 Уред за налягане 28 Преден сервизен панел 
14 Десен страничен панел 29 Панел на изхода за въздух 
15 Ресивер за течности   

 

FGS12MB
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Важни части в термопомпата

3

2

5 6 7 8

2627

12

16

15

21

17

13

14

20

19

18

22

24 232528

109

2930

1

4 11

FGS22MB
№ Компонент № Компонент 
1 Въздушен вентилатор 16 Топлообменна пластина (кондензатор) 
2 Пластина на изхода за въздух 17 Четирипътен клапан 
3 Мотор на вентилатора 18 Затварящ панел на електрическата кутия 
4 Странична телена мрежа 19 Покривен панел на вътрешната електрическа 

кутия 
5 Опора за вентилатора 20 Контролер 
6 Средна преграда 21 Входна и изходна тръбна връзка 
7 Капак 22 Сепаратор за течности 
8 Изпарител 23 Компресор 
9 Честотен инвертор 24 Шаси 

10 Реле за водния поток 25 Амортисьорна пластина 
11 Задна телена мрежа 26 Електронен терморегулиращ клапан 
12 Заден сервизен панел 27 Филтърна сушилня 
13 Уред за налягане 28 Топлообменна пластина (икономайзер) 
14 Десен страничен панел 29 Преден сервизен панел 
15 Ресивер за течности 30 Панел на изхода за въздух 
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CC
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F

CC

3-пътен клапан

2-пътен клапан

Сферичен клапан

Възвратен клапан

Филтър

Водна помпа

Температурен сензор

Изпускателен клапан

Разширителен резервоар

Забележка:
1. Изберете правилните режими според 
вашата потребност, след което я монти-
райте според инсталационната схема. 
Ако се изисква само функция за топла 
вода, изберете режим отопление + то-
пла вода и след това поставете сензора 
за топла вода в резервоара за топла вода.
Вентилаторният конвектор може да се 
управлява чрез връзка с вторичната 
циркулационна помпа. Междувременно 
трябва да се монтира термостат с пасив-
на връзка.
2. Това е първична циркулационна сис-
тема. Ако не е необходимо да контроли-
рате температурата от различни зони, 
можете да използвате тази система.
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0.1-0.6Bar

3-пътен клапан

2-пътен клапан

Сферичен клапан

Възвратен клапан

Филтър

Водна помпа

Температурен сензор

Изпускателен клапан

Разширителен резервоар

Забележка:
1. Изберете правилните режими според 
вашата потребност, след което я монти-
райте според инсталационната схема. 
Ако се изисква само функция за топла 
вода, изберете режим отопление + то-
пла вода и след това поставете сензора 
за топла вода в резервоара за топла вода.
2. Двупътният разпределителен клапан 
и сферичният клапан се монтират по 
желание. Само ако е необходимо да уп-
равлявате температурата по различни 
зони трябва да монтирате и двата.
3. Вентилаторният конвектор може да 
се управлява чрез връзка с вторичната 
циркулационна помпа. Междувременно 
трябва да се монтира термостат с пасив-
на връзка.
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Бележки относно монтирането на термопомпата
1) Термопомпата трябва да се монтира на открито. Обикновено се монтира на покрива на къщата.
2) Уредът трябва да се разположи на сухо и добре проветриво място. Ако средата е влажна, електрон-
ните компоненти могат да корозират или да възникне късо съединение.
3) Термопомпата не бива да се монтира в среда, в която има корозивна, летлива или запалима течност 
или газ.
4) Тъй като шумът е малко силен, не монтирайте термопомпата близо до спалнята, всекидневната или 
конферентната зала.
5) Дъното на термопомпата трябва да е на поне 200 mm височина от земята, тъй като е възможно да 
проникне дъждовна вода и сняг, ако е монтирана на земята. Термопомпата може да се монтира върху 
бетонна основа или на стоманена опора.
6) Монтирайте навес за термопомпата, в противен случай дъждовната вода може да съкрати живота 
на корпуса, а снегът може да покрие изходния отвора за въздух.
7) Около термопомпата трябва да се осигури канавка за оттичане на водата, когато работи надолу 
изтича кондензирала вода, а при размразяване също тече вода.
8) Термопомпата трябва да бъде далеч от кухненския аспиратор, тъй като оребрената тръба не се поч-
иства лесно, ако върху нея попадне масло.

Бележки относно монтирането на термопомпата
1) Термопомпата трябва да бъде монтирана върху плоски бетонни блокове, повдигната бетонна плат-
форма или стоманена скоба.
2) Между термопомпата и основата или скобата трябва да се поставят най-малко 4 броя противоудар-
ни подложки.
3) Преди да изградите основата или скобата, проверете размерите на термопомпата.
4) Преди да закрепите термопомпата към основата, потвърдете посоката на термопомпата според за-
мисъла на проекта.
5) За фиксиране на термопомпата върху бетонната основа обикновено се използва разширителен болт.
6) Уверете се, че тръбата за циркулираща вода трябва да бъде ≥DN25 (или PPR32), а тръбите трябва 
да са изолирани.
7) Когато монтирате сензор за температурата на водата върху тръба или в резервоара за вода, трябва 
да се уверите, че сензорът няма да докосне водата директно. Най-добре е през сензорна тръба. Както 
на долната фигура.

 

Бетонна основа

Противоударна подложка

 

Стоманена скобаРазтягащ болт
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Схема на свързване 220 V (Напрежение: 220 V 240 V/50 Hz или 60 Hz/1 Ph)
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Схема на свързване 380 V (Напрежение: 380 V 420 V/50 Hz или 60 Hz/3 Ph)
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Част 2. Потребителски интерфейс

Режим на отопление
Помпа Компресор

Вентилатор

Размразяване

Режим на охлаждане

Аларма

Изход

Меню и потвърждение 

ИзборФабрични параметри
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1. Включване/изключване
Натиснете  , за да влезете в менюто, натиснете бутон , за да изберете Вкл./Изкл. на уреда, 
след което натиснете , за да потвърдите. Натиснете бутон , за да включите/изключите и 
натиснете , за да потвърдите :

2. Превключване на режима (Отопление, Охлаждане, Топла вода, Топла вода + охлаждане, Топла 
вода + отопление)

Натиснете   за влизане в менюто, натиснете бутон , за да изберете потребителската маска, след 
това натиснете , за да потвърдите. Натиснете бутон , за да превключите режима и натиснете

 , за да потвърдите. Превключване на режима и настройка на температурата.
Внимание : Превключвайте режима само когато уредът е изключен

Интерфейсът за настройка на температурата е както следва: 
Heating setp: настройка на температурата за отопление 
Cooling setp: настройка на температурата за охлаждане

Hotwater setp: настройка на температурата на топлата вода

Задаване на Temp.diff и Stop temp. diff. за топ-
лата вода
Temp.diff: Разликата между температурата на 
рестартиране на уреда и зададената температура 
след режим на готовност.
Stop temp.diff: Разликата между температурата 
на спиране на уреда и зададената температура 
след достигане на зададената температура.

Задаване на Temp.diff и Stop temp. diff. на ото-
плението и охлаждането
Temp.diff: Разликата между температурата на 
рестартиране на уреда и зададената температура 
след режим на готовност.
Stop temp.diff: Разликата между температурата 
на спиране на уреда и зададената температура 
след достигане на зададената температура.
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Задаване на PID
Kp: Колкото по-голяма е стойността, толкова 
по-голяма е скоростта на регулиране на тер-
мопомпата (не се препоръчва да се настройва 
този параметър).
Integral and Differential (Интегрална и дифе-
ренциална част): (не се препоръчва да се на-
стройва този параметър).

Pump work (Работа на помпата):
Normal (Нормална) – водната помпа е постоян-
но включена по време на режима на готовност; 
Interval (Интервал) – водната помпа се включва 
на всеки 3 минути по време на режима на готов-
ност;
Demand (Потребност) – водната помпа спира в 
режима на готовност.
Pump auto (Автоматична помпа):
ENABLE (Задействане) – водната помпа се 
включва автоматично в съответствие с настрой-
ката на температурната разлика;
DISABLE (Деактивиране) – водната помпа се из-
ключва автоматично в съответствие с настрой-
ката на температурната разлика.

Fan mode (Режим вентилатор):
Ecomode – икономичен режим – термопомпата може автоматично да подава капацитет според изисква-
нето на температурата на средата;
Night – нощен режим – термопомпата има нисък изходен капацитет от 20 ч. до 8 ч. и висок изходен 
капацитет през останалото време; Daytime – дневен режим, компресорът работи в съответствие с макси-
малния капацитет; Pressure – тестов режим – термопомпата работи в съответствие с тестовия капацитет.

Enable heater (Задействане на нагревател):
ALL (Всички) – и двата режима подово отопление и топла вода задействат електрическото отопление; 
електрическият нагревател за този режим трябва да бъде монтиран на главната тръба.
Heating (Отопление) – стартира само електрическото отопление в режим Отопление; електрическият на-
гревател за този режим трябва да бъде монтиран в разширителния резервоар за вода.
Hot water (Топла вода) – стартира само електрическото отопление в режим Топла вода; електрическият 
нагревател за този режим трябва да бъде монтиран в резервоара за топла вода.
Disable (Деактивиране) – деактивира електрическото отопление.

Enable chassis/crack (Задействане на шаси/колянов вал):
Enable (Задействане) – задейства електрическото отопление на шаси/електрическо отопление на колянов 
вал; 
Disable (Деактивиране) – деактивира електрическо отопление на шаси/електрическо отопление на коля-
нов вал.

Heater control (Управление на нагревателя):
Comp.delay (Закъснение на компресора): Време 
на закъснение на включване на електрическото 
отопление след включване на компресора, по 
подразбиране 50 минути.
Ext.temp.setp (Настройка на външната темпе-
ратура): Максималната допустима външна тем-
пература за включване на електрическото ото-
пление, стойност по подразбиране -15 градуса.
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Delta temp.set:
Целева стойност на оборотите на водната помпа 
с променлива честота за температурната разлика 
между входната и изходната вода: стойност по 
подразбиране 5 градуса;
Производителността на водната помпа с про-
менлива честота нараства, когато температур-
ната разлика между входната и изходната вода е 
по-голяма от 5 градуса и намалява, когато темпе-
ратурната разлика е по-малка от 5 градуса.

Auto start (Автоматично включване):
Disable (Деактивиране) – когато термопомпата е 
изключена, тя няма да се включи автоматично;
Enable (Активиране) – термопомпата ще се вклю-
чи автоматично след изключване

Enable Switch (Задействане на превключването):
(С тази функция термопомпата може да ото-
плява/охлажда автоматично на базата на на-
стройката за външната температура)
Enable Switch-Disable (Задействане на прев-
ключването – деактивиране): изключва режима 
на автоматично охлаждане/отопление на базата 
на външната температура; първоначалната на-
стройка преди доставяне е Disable.
Enable Switch-Enable (Задействане на прев-
ключването – активиране): включва режима на 
автоматично охлаждане/отопление на базата на 
външната температура.
AmbTemp Switch setp (Задаване на превключ-
ването на външната температура): Превключва 
зададените външни температури на режим Ох-
лаждане/Отопление;
когато външната температура е по-ниска от зада-
дения хистерезис, уредът автоматично ще прев-
ключи на отопление или топла вода + отопление;
когато външната температура е по-висока от за-
дадената + в случай на хистерезис, уредът авто-
матично ще превключи на охлаждане или топла 
вода + охлаждане;
когато външната температура е по-висока от за-
дадения хистерезис и по-ниска от зададения + 
хистерезис се поддържа текущият режим
Amb Temp.diff: Разликата между режима на 
превключване на база външна температура и за-
дадената температура.
Eco. mode setting (настройки на икономичния 
режим): На следващата страница можете да за-
дадете различни външни температури и темпе-
ратури на водата за охлаждане, отопление и то-
пла вода при режим Eco.; X е зададената външна 
температура, а Y е зададената температура на 
водата.
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3 TimeZone/CLOCK (Времева зона/ЧАСОВНИК)

Натиснете  , за да влезете в менюто, натиснете 
бутон , за да изберете TimeZone/CLOCK, след 
това натиснете  , за да потвърдите, натиснете бу-
тон , за да промените настройката и натиснете  

, за да потвърдите.

Timezone on off (Времева зона включване/изключ-
ване) 
Enabl – включва таймер функцията, уредът може да 
бъде настроен да превключва времето на включване 
и изключване за една седмица след като е включен;
Disabl – изключва таймер функцията.

Timezone setpoint (Времева зона и температура)
Enabl – включва функцията таймер за задаване на 
температура, уредът може да задава различни тем-
ператури в четири времеви периода на деня след 
като е включен;
Disabl – изключва функцията таймер за задаване на 
температура.

Timezone on off (Времева зона включване/изключ-
ване)
Интерфейс за задаване на времето, под ON е време-
то на включване, а под OFF е времето на изключване.

Timezone setpoint (Времева зона зададена температура): интерфейс за времето за задаване на тем-
пература;
Timezone1 е началното време на първия период, Timezone2 е времето на края на първия период и 
началното време на втория период и т.н.
Cooling temp, Heating temp,Tank temp задават температура за охлаждане, отопление и топла вода за 
съответния период.
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4 Input/Output (Вход/Изход)

Натиснете  , за да влезете в менюто, натиснете бутон , за да изберете маската I/O, след това 
натиснете  , за да потвърдите. Натиснете бутон , за да видите маска I/O например температура 
на водата/налягане/честота и т.н.
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Параметри за настройка от потребителя:

Наименование на параметъра Първоначална стойност 
(Unit mode) Режим уред  Heating (Отопление) 
Heating setp. (Настройка на отопление)  45°C 
Cooling setp. (Настройка на охлаждане)  12°C 
Hotwater setp. (Настройка на топлата вода)  50°C 
Temp. diff. (Температурна разлика)  5°C 
Stop temp. diff. (Температурна разлика при спиране)  0°C 
Cool and heat mode Temp. diff. (Температурна разлика режим 
Охлаждане и отопление) 

 5°C 

Stop temp. diff. (Температурна разлика при спиране)  2°C 
Kp  5°C 
Integral (Интегрална част)  200 s 
Differential (Диференциална част)  0 s 
Pump work (Работа на помпата)  Interval (Интервал) 
Pump auto (Автоматична помпа)  Enable (Активиране) 
Fan mode (Режим вентилатор)  Daytime (През деня) 
Enable heater (Активиране на нагревател)  Enable (Активиране) 
Enable chassic/crack heater (Задействане на отоплението на 
шаси/колянов вал) 

 Enable (Активиране) 

Heater control-Comp. delay (Управление на нагревателя – 
закъснение на компресора) 

 50 min 

Heater control-Ext.temp.setp. (Управление на нагревателя – 
настройка на външната температура) 

 -15°C 

Pump control (Управление на помпата) Delta temp. set. (Делта 
температурна настройка) 5°C 

Auto start (Автоматично включване)  Enable (Активиране) 
 
Част 3. Техническа поддръжка и ремонт
1. Съвети за техническа поддръжка
Термопомпеният агрегат е високо автоматизирано оборудване. Проверката на състоянието на уреда се 
извършва редовно по време на експлоатация. Ако уредът може да бъде поддържан и обслужван дълго 
време и ефективно, експлоатационната му надеждност и живот ще бъдат неочаквано подобрени.

1. Потребителите трябва да обърнат внимание на експлоатацията и поддръжката на този уред: всички 
устройства за безопасност в уреда са настроени, преди да напуснат фабриката, не ги настройвайте 
сами;

2. Винаги проверявайте дали електрозахранването и окабеляването на електрическата система на уре-
да са изправни, дали електрическите компоненти имат неизправности ако е необходимо, те трябва да 
бъдат ремонтирани и сменени своевременно;

3. Винаги проверявайте дали хидратацията на водната система, предпазният клапан на резервоара 
за вода, контролерът за ниво на течността и изпускателното устройство работят правилно, за да се 
избегне циркулацията на въздух в системата и да се намали циркулацията на вода, като по този начин 
се окаже въздействие на отоплителния капацитет на уреда и неговата експлоатационна надеждност;

4. Уредът трябва да се поддържа чист, сух и добре вентилиран. Почиствайте периодично (на 1-2 месе-
ца) топлообменниците от страната на въздуха, за да поддържате добър топлообмен;

5. Винаги проверявайте работата на всеки от компонентите на уреда, проверявайте тръбата за масло 
при съединението на тръбата и газовия клапан и се уверете, че хладилният агент на уреда не изтича;
6. Не натрупвайте отпадъци около уреда, за да избегнете блокиране на входа и изхода за въздух. Уре-
дът трябва да бъде чист, сух и добре вентилиран.

7. Ако времето на престой е дълго, водата в тръбопровода на уреда трябва да се изпусне, захранването 
трябва да се прекъсне и трябва да се постави защитният капак. Когато включвате отново, проверете 
задълбочено системата преди стартиране;
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8. Ако уредът се повреди и потребителят не може да реши проблема, информирайте специалния отдел 
за поддръжка на производителя, за да ви изпрати някой, който да извърши ремонта навременно;

9. За почистване на основния кондензатор на уреда, производителят препоръчва използването на 
50°C оксалова киселина с концентрация от 15%, включване на уреда с циркулационна водна помпа 
за 20 минути и накрая изплакване с чешмяна вода 3 пъти. (Препоръчително е да запазите трипътен 
интерфейс при инсталиране на тръбата и да запечатате един интерфейс с телена тапа) при почистване. 
Не мийте кондензатора с корозивни почистващи разтвори. Резервоарът за вода трябва да се свали 
след определен период на употреба (обикновено два месеца, в зависимост от качеството на водата на 
място).

2. Грешки и защитни аларми

AL001 Твърде много записи в паметта
AL002 Грешка при писане в паметта
AL003 Грешка входна сонда
AL004 Грешка изходна сонда
AL005 Грешка външна сонда
AL006 Температура серпентина на кондензатора
AL007 Реле за водния поток
AL008 Защитна аларма последователност на фазите
AL009 Предупреждение работни часове на уреда
AL010 Предупреждение работни часове на помпата
AL011 Предупреждение работни часове на компресора
AL012 Предупреждение работни часове на вентилатора на кондензатора
AL013 Ниско прегряване – клапан A
AL014 Ниско прегряване – клапан B
AL015 LOP – клапан A
AL016 LOP – клапан B
AL017 MOP – клапан A
AL018 MOP – клапан B
AL019 Грешка двигател – клапан A
AL020 Грешка двигател – клапан B
AL021 Ниска темп. засмукване – Клапан A
AL022 Ниска темп. засмукване – Клапан B
AL023 Висока температура кондензатор EVD
AL024 Сонда S1 грешка EVD
AL025 Сонда S2 грешка EVD
AL026 Сонда S3 грешка EVD
AL027 Сонда S4 грешка EVD
AL028 Разреждане на акумулатора EVD
AL029 EEPROM аларма EVD
AL030 Непълно затваряне EVD
AL031 Аварийно затваряне EVD
AL032 FW несъвместимо EVD
AL033 Конфиг. грешка EVD
AL034 EVD драйвер офлайн
AL035 BLDC аларма: високо делтаP при стартиране
AL036 BLDC аларма: изключване компресор
AL037 BLDC аларма: извън диапазон
AL038 BLDC аларма: отказ стартиране изчакване
AL039 BLDC аларма: отказ стартиране надхвърляне
AL040 BLDC аларма: ниско делта налягане
AL041 BLDC аларма: висока температура изходен газ
AL042 Аларма диапазон: висока степен на компресия
AL043 Аларма диапазон: високо изходно налягане
AL044 Аларма диапазон: силен ток
AL045 Аларма диапазон: високо налягане засмукване
AL046 Аларма диапазон: ниска степен на компресия
AL047 Аларма диапазон: нисък диф. налягане
AL048 Аларма диапазон: ниско изходно налягане
AL049 Аларма диапазон: ниско налягане засмукване
AL050 Аларма диапазон: висока изходна температура
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AL051 Захранване + аларма: 01-свръхток
AL052 Захранване + аларма: 02-претоварване на двигател
AL053 Захранване + аларма: 03-DCbus свръхнапрежение
AL054 Захранване + аларма: 04-DCbus ниско напрежение
AL055 Захранване + аларма: 05-драйв свръхтемп.
AL056 Захранване + аларма: 06-драйв подтемп.
AL057 Захранване + аларма: 07-свръхток HW
AL058 Захранване + аларма: 08-двигател свръхтемп.
AL059 Захранване + аларма: 09-IGBT модул грешка
AL060 Захранване + аларма: 10-CPU грешка
AL061 Захранване + аларма: 11-параметър по подразбиране
AL062 Захранване + аларма: 12-DCbus пулсация
AL063 Захранване + аларма: 13-ком. данни Повреда
AL064 Захранване + аларма: 14-термистор повреда
AL065 Захранване + аларма: 15-автоматична настройка повреда
AL066 Захранване + аларма: 16-драйв деактивиран
AL067 Захранване + аларма: 17-двигател фаза повреда
AL068 Захранване + аларма: 18-вътрешен вентилатор повреда
AL069 Захранване + аларма: 19-скорост повреда
AL070 Захранване + аларма: 20-PFC модул грешка
AL071 Захранване + аларма: 21-PFC свръхнапрежение
AL072 Захранване + аларма: 22-PFC намалено напрежение
AL073 Захранване + аларма: 23-STO откриване грешка
AL074 Захранване + аларма: 24-STO откриване грешка
AL075 Захранване + аларма: 25-земя грешка
AL076 Захранване + аларма: 26-вътрешен грешка 1
AL077 Захранване + аларма: 27-вътрешен грешка 2
AL078 Захранване + аларма: 28-драйв претоварване
AL079 Захранване + аларма: 29-uC безопасност повреда
AL080 Захранване + аларма: 98-неочакван рестарт
AL081 Захранване + аларма: 99-неочакван стоп
AL082 Захранване + аларма безопасност: 01-ток измерване повреда
AL083 Захранване + аларма безопасност: 02-ток небалансиран
AL084 Захранване + аларма безопасност: 03-свръхток
AL085 Захранване + аларма безопасност: 04-STO аларма
AL086 Захранване + аларма безопасност: 05-STO хардуер аларма
AL087 Захранване + аларма безопасност: 06-захранване липсва
AL088 Захранване + аларма безопасност: 07-HW повреда кмнд. буфер
AL089 Захранване + аларма безопасност: 08-HW повреда нагревател
AL090 Захранване + аларма безопасност: 09-ком. данни Повреда
AL091 Захранване + аларма безопасност: 10-спиране компресор открито
AL092 Захранване + аларма безопасност: 11-DCbus свръхток
L093 Захранване + аларма безопасност: 12-HWF DCbus ток
AL094 Захранване + аларма безопасност: 13-DCbus напрежение
AL095 Захранване+ аларма безопасност: 14-HWF DCbus ток
AL096 Захранване + аларма безопасност: 15-входно напрежение
AL097 Захранване + аларма безопасност: 16-HWF DCbus ток
AL098 Захранване + аларма безопасност: 17-DCbus захранване аларма
AL099 Захранване + аларма безопасност: 18-HWF захранване несъответствие
AL100 Захранване + аларма безопасност: 19-NTC свръхтемпература
AL101 Захранване + аларма безопасност: 20-NTC ниска температура
AL102 Захранване + аларма безопасност: 21-NTC повреда
AL103 Захранване + аларма безопасност: 22-HWF синхр. повреда
AL104 Захранване + аларма безопасност: 23-невалиден параметър
AL105 Захранване + аларма безопасност: 24-FW повреда
AL106 Захранване + аларма безопасност: 25-HW повреда
AL107 Захранване + аларма безопасност: 26-резервирано
AL108 Захранване + аларма безопасност: 27-резервирано
AL109 Захранване + аларма безопасност: 28-резервирано
AL110 Захранване + аларма безопасност: 29-резервирано
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AL111 Захранване + аларма безопасност: 30-резервирано
AL112 Захранване + аларма безопасност: 31-резервирано
AL113 Захранване + аларма безопасност: 32-резервирано
AL114 Захранване + аларма: Захранване + офлайн
AL115 EEV аларма: Ниско прегряване
AL116 EEV аларма: LOP
AL117 EEV аларма: MOP
AL118 EEV аларма: Висока температура конденз.
AL119 EEV аларма: Ниска температура засмукване
AL120 EEV аларма: Двигател грешка
AL121 EEV аларма: Самонастройка
AL122 EEV аларма: Аварийно затваряне
AL123 EEV аларма: Температура делта
AL124 EEV аларма: Налягане делта
AL125 EEV аларма: Грешка диапазон параметър
AL126 EEV аларма: Сервиз поз% грешка
AL127 EEV аларма: КлапанID пин грешка
AL128 Ниско налягане аларма
AL129 Високо налягане аларма
AL130 Сонда изходна темп. грешка
AL131 Сонда температура засмукване грешка
AL132 Сонда изходно налягане грешка
AL133 Сонда налягане засмукване грешка
AL134 Резервоар температурна сонда грешка
AL135 EVI T. засмукване сонда грешка
AL136 EVI P. засмукване сонда грешка
AL137 Реле поток аларма
AL138 Висока температура аларма
AL139 Ниска температура аларма
AL140 Делта температура аларма
AL141 EVI аларма: Грешка диапазон параметър
AL142 EVI аларма: Ниско прегряване
AL143 EVI аларма: LOP
AL144 EVI аларма: MOP
AL145 EVI аларма: Висока температура конденз.
AL146 EVI аларма: Ниска температура засмукване
AL147 EVI аларма: Двигател грешка
AL148 EVI аларма: Самонастройка
AL149 EVI аларма: Аварийно затваряне
AL150 EVI аларма: Сервиз поз% грешка
AL151 EVI аларма: КлапанID пин грешка
AL152 Захранване грешка
AL153 Вентилатор1 неизправност
AL154 Вентилатор2 неизправности
AL155 Вентилатори офлайн
AL165 Slave1 офлайн
AL166 Master офлайн
AL167 Slave2 офлайн
AL168 Slave3 офлайн
AL169 Slave4 офлайн
AL170 Slave5 офлайн
AL171 Slave6 офлайн
AL172 Slave7 офлайн
AL173 Slave8 офлайн
AL174 Slave9 офлайн
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3. Други проблеми и ремонт

№ Грешка Възможна причина Метод 

1 Термопомпата не 
работи 

1. Захранващият електрически кабел е 
разхлабен 
2. Предпазителят на захранването е изгорял. 

1. Прекъснете захранването за проверка и 
ремонт. 
2. Сменете предпазителя. 

2 
Капацитетът на 
нагряване е много 
нисък 

1. Хладилният агент не е достатъчен 
2. Изолацията на водната система не е добра 
3. Въздушният топлообменник е замърсен 
4. Водният топлообменник е с накип 

1. Проверете за течове, ремонтирайте и 
напълнете отново с газ 
2. Подобрете изолацията 
3. Топлообменник чист въздух 
4. Топлообменник чиста вода 
 

3 Компресорът не работи 
1. Грешка в захранването 
2. Свързващият кабел е разхлабен 
3. Компресорът е прегрял 

1. Открийте причината и решете 
проблема 
2. Проверете за разхлабване и отстранете 
3. Открийте причината и я отстранете 

4 Силен шум на 
компресора 

1. Повреденият терморегулиращ клапан води до 
влизане на течност в компресора 
2. Вътрешните части на компресора са 
повредени 
3. Липса на масло в компресора 

1. Сменете терморегулиращия клапан 
2. Сменете компресора 
3. Компенсирайте маслото за компресора 

5 Двигателят на 
вентилатора не работи 

1. Крепежният винт на лопатка на вентилатора е 
разхлабен 
2. Двигателят на вентилатора е повреден 
3. Кондензатор на мотора на вентилатора е 
повреден 

1. Затегнете винта 
2. Сменете двигателя на вентилатора 
3. Сменете кондензатора 

6 Компресорът работи, 
но не нагрява 

1. Няма никакъв хладилен агент 
2. Повреден компресор 

1. Проверете за теч и ремонтирайте 
2. Сменете компресора 
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