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Případný odpad z elektrických nebo elektronických zařízení, resp. výrobků se nesmí likvidovat společně s normálním domácím odpadem, nýbrž podle platného předpisu WEEE v souladu s
Evropskou směrnicí 2012/19/ES. V případě, že budete chtít vyměnit výrobek za jiný podobný, informujte se u svého místního orgánu nebo u svého prodejce.
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CALIDO

Návod CALIDO obsahuje nezbytné informace pro lepší používání zařízení za podmínek bezpečných pro obsluhu.

1 CÍL A OBSAH TOHOTO NÁVODU
Tento návod obsahuje základní informace pro instalaci, provoz a údržbu jednotek CALIDO. Je určen obsluze zařízení a
umožňuje jej efektivně používat, přestože o něm před tím neměla žádné konkrétní znalosti.
Tento návod popisuje vlastnosti zařízení v době, kdy bylo uvedeno na trh; proto nemusí zachycovat poslední
technologická vylepšení zavedená výrobcem v rámci jeho průběžného usilování o zlepšení výkonu, ergonomiky,
bezpečnosti a funkčnosti tohoto výrobku.
Výrobce tedy není nijak omezen při aktualizaci návodů pro dřívější verze zařízení.
Doporučujeme, aby uživatel dodržoval pokyny uvedené v této příručce, zejména pak ty, které se týkají bezpečnosti a
běžné údržby.

1.1

JAK UCHOVÁVAT TENTO NÁVOD

Návod musí být vždy uložený s jednotkou, ke které se vztahuje. Musí být uložený na bezpečném místě, chráněném
před prachem a vlhkostí. Musí být přístupný všem uživatelům, kteří ho musí používat vždy, když si nejsou jisti, jak
zařízení mají obsluhovat.
Výrobce si vyhrazuje právo měnit své výrobky a související návody, aniž by byl povinen aktualizovat předchozí verze
referenčních materiálů. Nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv nepřesnosti v návodu kvůli tisku nebo přepisu.
Zákazník musí připojit případné aktualizované kopie návodu nebo jeho částí dodané výrobcem jako přílohu k tomuto
návodu.
Výrobce ochotně poskytne jakékoli podrobné informace k tomuto návodu a informace týkající se používání a údržby
jednotek, které dodává.

1.2

GRAFICKÉ SYMBOLY POUŽITÉ V NÁVODU
Označuje pracovní postupy, které mohou být nebezpečné pro osoby nebo narušit správné fungování zařízení.
Označuje zakázané pracovní postupy.
Označuje důležité informace, které musí obsluha brát v úvahu, aby byl zaručen správný, naprosto bezpečný provoz
zařízení. Označuje také všeobecné poznámky.

2 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Jednotky CALIDO byly zkonstruovány v souladu s následujícími směrnicemi a harmonizovanými normami:
•
Směrnice Společenství: 2006/95/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EU, 2012/19/EU;
•
Normy: EN 60335-2-21/A2, EN 60335-2-40/A2, EN 60335-1/A14; EN 62233;
•
Normy: EN 55014-1/A1, EN 55014-2/A2, EN 61000-3-2/A2, EN 61000-3-3.

3 POVOLENÉ POUŽITÍ
•

•
•
•

Výrobce vylučuje jakékoli smluvní nebo mimosmluvní ručení za škody způsobené osobám, zvířatům nebo
předmětům v důsledku nesprávné instalace, nastavení a údržby, nevhodného použití a částečného nebo
povrchního čtení informací obsažených v tomto návodu.
Tyto jednotky jsou určeny pro přípravu teplé vody. Jiné použití, které není výslovně schváleno výrobcem, bude
považováno za nevhodné a tedy za nepovolené.
Umístění a hydraulické a elektrické zařízení musí určit konstruktér systému a musí zohledňovat jak čistě
technické požadavky, tak všechny platné místní předpisy a specifická povolení.
Všechny práce musí provádět kvalifikovaný a zkušený personál znalý platných předpisů v různých zemích.
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4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY
Před začátkem práce na jednotkách CALIDO se musí každý uživatel dokonale seznámit s funkcemi zařízení a jeho
ovládáním a musí si přečíst a pochopit informace uvedené v tomto návodu.
Je přísně zakázáno odstraňovat jakékoli bezpečnostní zařízení nebo s ním jakkoli manipulovat.
Neodmontovávejte mřížky na výstupu ventilátoru a horním krytu.
Zařízení nesmí používat děti a zdravotně postižené osoby bez dozoru.
Nedotýkejte se zařízení, pokud máte vlhké nebo mokré bosé nohy nebo jiné části těla.
Netahejte za kabely vycházející z jednotky, neodpojujte je a nepřekrucujte, a to ani v případě, že je zařízení
odpojeno od síťového elektrického napájení.
Nestůjte ani nesedejte na zařízení a nepokládejte na něj žádné předměty.
Nestříkejte ani nelijte vodu přímo na zařízení.
Nelikvidujte, neodhazujte a nenechávejte v dosahu dětí obalové materiály (kartony, spony, plastové sáčky
atd.), protože mohou být potenciálním zdrojem nebezpečí.
Veškeré práce běžné nebo mimořádné údržby se musí provádět, když je zařízení vypnuté, odpojené od zdrojů
elektrického napájení.
Plastový kryt smí odmontovat pouze kvalifikovaná obsluha.
Nedotýkejte se rukama ani šroubováky, klíči nebo jinými nástroji do pohyblivých částí zařízení.
Vedoucí pracovník i mistr údržby musí absolvovat vhodné školení pro bezpečné vykonávání svých úkolů.
Pracovníci obsluhy musí vědět, jak používat osobní ochranné prostředky, a znát zásady úrazové prevence
obsažené v národních a mezinárodních zákonech a normách.

4.1

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRACOVNÍKŮ

Evropská unie přijala různé směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti, k nimž patří směrnice 89/391/EHS,
89/686/EHS, 89/655/EHS, 86/188/EHS a 77/576/EHS. Každý zaměstnavatel musí tyto předpisy implementovat a
zajistit, aby je pracovníci dodržovali:
Nemanipulujte s díly zařízení ani je nevyměňujte bez výslovného souhlasu výrobce. Výrobce nenese žádnou
odpovědnost v případě neautorizovaných zásahů.
Použití součástí, spotřebních materiálů nebo náhradních dílů, které neodpovídají doporučením výrobce, resp.
nejsou uvedeny v tomto návodu, může být nebezpečné pro obsluhu nebo může poškodit zařízení.
Pracoviště obsluhy musí být udržováno v čistotě, uklizené a zbavené všech předmětů, které by mohly bránit
ve volném pohybu. Musí být zajištěno vhodné osvětlení pracoviště, umožňující obsluze bezpečně provádět
požadované pracovní operace. Nedostatečné nebo příliš silné osvětlení může představovat riziko.
Zajistěte, aby pracoviště byla vždy dostatečně větraná a aby sací ventilátory fungovaly, byly v dobrém stavu
a odpovídaly požadavkům platných zákonů.

4.2

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Při práci s jednotkami CALIDO a při jejich údržbě používejte následující osobní ochranné prostředky.
Ochranný oděv: Údržbáři a pracovníci obsluhy musí nosit ochranný oděv odpovídající základním bezpečnostním
požadavkům, které jsou momentálně v platnosti. V případě kluzkých podlah musí uživatelé nosit bezpečnostní obuv
s protiskluzovými podrážkami.
Rukavice: Během údržbových a čisticích prací je nutné používat ochranné rukavice.
Maska a ochranné brýle: Během čisticích a údržbových prací je třeba používat ochranu dýchacích orgánů
(masku) a ochranu očí (ochranné brýle).

4.3

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY

Jednotka je opatřena následujícími bezpečnostními značkami, které je nutno respektovat:
Všeobecné nebezpečí
Nebezpečí zasažení elektrickým proudem
Přítomnost pohybujících se dílů
Přítomnost povrchů, které mohou způsobit zranění
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BEZPEČNOSTNÍ LIST CHLADIVA

Název:

R134a (100% ,1,1,2-tetrafluoroetan).

Hlavní rizika:
Zvláštní rizika:

Udušení.

OZNAČENÍ RIZIK

Všeobecné informace:

Rychlé vypařování může způsobit zamrznutí.
Může způsobit srdeční arytmii.
PRVNÍ POMOC
Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí.

Vdechnutí:

Jděte na čerstvý vzduch.
V případě potřeby použijte kyslík nebo umělé dýchání.
Nepodávejte adrenalin nebo podobné léky.

Styk s očima:

Opatrně nejméně 15 minut vyplachujte vodou a poraďte se s lékařem.

Styk s kůží:

Okamžitě důkladně omyjte vodou.
Okamžitě svlékněte zasažené oděvy.

Hasicí prostředky:
Zvláštní rizika:
Specifické metody:
Speciální ochranné prostředky:

POŽÁRNÍ PREVENCE
Libovolné.
Zvýšení tlaku.
Postřikováním vodou ochlazujte obaly
V omezených prostorách používejte dýchací přístroj.
POSTUPY V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO UVOLNĚNÍ

Osobní opatření:

Evakuujte personál na bezpečná místa.
Zajistěte dostatečnou ventilaci.
Používejte osobní ochranné prostředky.

Opatření pro okolní prostředí:
Metoda čištění:

Nechte odpařit.
Nechte odpařit.
MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Manipulace
postupy a technická opatření:
Doporučení pro bezpečné
používání:

Skladování:

Kontrolní parametry:
Ochrana dýchacích orgánů:

Zajistěte dostatečnou výměnu vzduchu, resp. odsávání v pracovních místnostech.
Nevdechujte výpary nebo aerosol.
U směsí vzduch/HFC-134a neaplikujte žádný zkušební tlak. Při tlacích vyšších než atmosférický tlak a s poměrem přesahujícím
60 % může se vzduchem vytvořit výbušnou směs.
Těsně uzavřete a uskladněte na chladném, suchém a dobře větraném místě.
Skladujte v originálním obalu. Nekompatibilní materiály: výbušné a hořlavé látky, organický peroxid.
KONTROLA EXPOZICE / OCHRANA OSOB
AEL (8-h e 12-h TWA) = 1000 ml/m3.
Při záchranných a údržbových pracích ve skladovacích nádržích používejte dýchací přístroj.
Páry jsou těžší než vzduch a mohou způsobit udušení tím, že omezí množství vzduchu dostupného pro dýchání.

Ochrana očí:
Ochrana rukou:
Hygienická opatření:

Bezpečnostní brýle s komplexní ochranou.
Gumové rukavice.
Nekuřte.
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Barva:
bezbarvý zkapalněný plyn.
Zápach:
podobný éteru.
Bod varu:
- 26,5 °C při atmosférickém tlaku.
Bod vznícení:
nevzněcuje se.
Hustota:
1,21 kg/l při 25 °C.
Rozpustnost ve vodě (hm. %):
0.15
STABILITA A REAKTIVITA
Stabilita:
Žádná reaktivita při náležitém používání podle pokynů.
Materiály, které je nutno vyloučit: alkalické kovy, kovy alkalických zemin, práškové kovy, soli kovů.
Nebezpečné produkty rozkladu: halogenové kyseliny, oxid uhličitý (CO2), oxid uhelnatý, fluorokarbony, karbonylové halogenidy.
Nebezpečné reakce:
Výrobek není hořlavý při kontaktu se vzduchem za okolní teploty a tlaku. Když je stlačený se vzduchem nebo kyslíkem
může být směs hořlavá. Některé směsi HCFC nebo HFC s chlorem mohou být za určitých podmínek hořlavé nebo reaktivní.
Akutní toxicita:
Lokální účinky:
Dlouhodobá toxicita:

TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
LC50 / vdechování / 4 hodiny / krysa > 2085 mg/m3
Koncentrace výrazně přesahující TLV (1 000 ppm) mohou mít narkotické účinky.
Vdechnutí rozložených produktů o vysoké koncentraci může způsobit selhání dýchacích orgánů (otok plic).
V pokusech na zvířatech se neprokázaly karcinogenní, teratogenní nebo mutagenní účinky. Může způsobit srdeční arytmii.
Hraniční limit pro srdeční citlivost: 312975 mg/m3. Hraniční limit pro anestetické účinky: 834600 mg/m3.
EKOLOGICKÉ INFORMACE

Potenciál globálního oteplování
GWP (R11=1):

1300

Potenciální vyčerpání
Ozón ODP (R11=1):

0

Pokyny pro likvidaci:

použitelné po úpravě.
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5 VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI
Tepelné čerpadlo na teplou vodu je jedním z nejúspornějších systémů ohřevu vody pro rodinné domácí použití
případně pro velmi malé podniky. Protože jednotka využívá bezplatnou obnovitelnou energii ze vzduchu, je velmi
účinná a má nízké provozní náklady. Její účinnost může být až 3krát nebo 4krát vyšší než u tradičních plynových kotlů
nebo elektrického ohřevu.

5.1

FLEXIBILITA A VÝHODY INSTALACE CALIDO

Recyklace odpadního tepla: jednotka může být instalována poblíž kuchyně, v kotelně nebo v garáži, v zásadě v každé
místnosti produkující velké množství odpadního tepla, takže bude mít vyšší účinnost i za velmi nízkých okolních teplot
v zimě.

Teplá voda a odvlhčení: jednotku je možné umístit v prádelně nebo šatně. Když vyrábí teplou vodu, snižuje teplotu
v místnosti a také ji zbavuje vlhkosti.

Chlazení skladu: jednotka může být umístěna ve skladu, protože nízká teplota pomáhá uchovat potraviny čerstvé.
Teplá voda a ventilace čerstvého vzduchu: jednotka může být umístěna v garáži, tělocvičně, ve sklepě atd. Když
vyrábí teplou vodu, chladí místnost a dodává čerstvý vzduch.
Kompatibilní s různými zdroji energie: jednotka může pracovat s jiným zdrojem tepla, jako jsou solární panely,
externí tepelná čerpadla, kotle nebo další zdroje tepla (poznámka: tyto další zdroje tepla nejsou součástí dodávky).

Ekologický a ekonomický provoz: jednotka je jednou z nejúčinnějších a nejekonomičtějších alternativ ke kotlům a
systémům vytápění na fosilní paliva. Protože využívá obnovitelné zdroje ze vzduchu, spotřebovává mnohem méně
energie.
Více funkcí: díky speciálnímu navržení vstupů a výstupů vzduchu je jednotka vhodná pro různé druhy připojení.
Vzhledem k různým způsobům instalace může jednotka sloužit jako tepelné čerpadlo, ale i jako dmychadlo čerstvého
vzduchu, odvlhčovač nebo jako zařízení pro recyklaci energie.
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Funkce, pro kterou byla jednotka navržena, je výhradně tepelné čerpadlo pro TV. Jakýkoliv vedlejší efekt (chlazení
okolního prostředí, odvhlčování, recyklace odpadního tepla) je třeba považovat pouze za výhodu, kterou ovšem
nemůžete přesně ovládat. Výsledky týkající se výkonu tedy budou poskytovány pouze pro funkci ohřevu vody.

5.2

KOMPAKTNÍ DESIGN

Tato jednotka je konkrétně určena pro dodávky teplé vody pro domácí použití. Má velmi kompaktní konstrukci a
elegantní design, umožňující vnitřní instalaci.

5.3

DOSTUPNÉ MODELY

Pro přizpůsobení se různým požadavkům na instalaci se jednotka CALIDO dodává ve 3 verzích:
CALIDO: standardní zařízení s tepelným čerpadlem a elektrickým ohřevem;
CALISO-S: s pomocným výměníkem pro použití v kombinaci se solárními panely;
CALIDO-D: s dvěma výměníky, aby bylo možné využívat současně všechny tři zdroje energie.

•
•
•

5.4

DOSTUPNÁ VOLITELNÁ VÝBAVA

Volitelná výbava je dostupná pouze pro modely CALIDO-S a CALIDO-D, pro integraci solárního ohřevu nebo
recirkulaci teplé užitkové vody:
•
•

ONE-FL: 1"F průtokový spínač
ONE-SAS: snímač teploty s 5m kabelem.

6 TECHNICKÉ VLASTNOSTI













Ocelová nádrž s dvěma ochrannými vrstvami.
Protikorozní hořčíková anoda pro zajištění dlouhé životnosti nádrže.
Kondenzátor obalený zvnějšku kotle, bez nečistot a kontaminace plynu a vody.
Izolace z polyuretanové pěny (PU) s vysokou hustotou (42 mm).
Vnější plášť z plastu v barvě RAL 9006.
Zvukově izolovaný horní plastový kryt.
Vysoce účinný kompresor s chladivem R134a.
Ochrany proti vysokému a nízkému tlaku chladiva.
Jednotka je vybavena záložním elektrickým ohřevem (s integrovaným tepelným vypínačem s ochranou
nastavenou na 90 °C) zajišťujícím dodávky teplé vody i za extrémně chladných zim.
Spínací kontakt pro spuštění jednotky externím spínačem.
Týdenní dezinfekční cyklus.
Možnost recirkulace teplé užitkové vody nebo vody ze solárního ohřevu (speciální snímač teploty, průtokový
spínač a ovládání externího čerpadla).

Hlukově izolovaný
plastový kryt
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7 PŘEHLED JEDNOTKY
7.1

SOUČÁSTKY A POPIS
Sání

Výstup vzd.

Plastový
horní kryt
Přední
plastový kryt
výparník

Motor vent.

Kompresor

Deska

4cest. ventil
Elektr. skříň

Ovládací panel

Elektronický expanzní ventil

Anoda

Madlo

Elektrický ohřev

7.2

Zásobník
ROZMĚRY

CALIDO

CALIDO-S

CALIDO-D
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Rozměry
[mm]
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q

CALIDO
200
1638
1124
1062

CALIDO
300
1888
1374
1312

CALIDO-S
200
1638
1124
1062

747
932

982
1182

747
932

-

CALIDO-S
300
1888
1374
1312
262
982
1182
25
ø 177
706
ø 654

CALIDO

CALIDO-D
200
1638
1124
1062

CALIDO-D
300
1888
1374
1312

747
932

982
1182

-

357

792
932

902
1092

262
-

357
697

CALIDO

CALIDO-S

POL.

POPISY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Hliníkový výměník tepla
Otvor pro pomocné kabely
Otvor pro napájení
Výpusť kondenzátu
Odtok teplé vody
Protikorozní hořčíková tyč
Horní teplota nádrže (T3) + termostat T85°C
Přípojka pro cirkulační vodu
1 200 W pomocný el. ohřev s integrovaným termostatem
Uzemnění
Spodní teploměr(T2)
Přívod studené vody
Vývod vody solárního ohřevu
Pomocný teploměr

CALIDO-D

ROZMĚRY
SÉRIE 200
SÉRIE 300
3/8"
3/8"
ø 17 mm
ø 17 mm
ø 17 mm
ø 17 mm
ø 22 mm x 0,3 m
ø 22 mm x 0,3 m
G 1"
G 1"
1" ¼
1" ¼
ø 12 mm x L 120 mm ø 12 mm x L 120 mm
G 1/2"
G 1/2"
1 1/4"
1 1/4"
M6
M6
ø 12 mm x L 90 mm ø 12 mm x L 90 mm
G 1"
G 1"
G 1"
G 1"
/
ø 12 mm x L 90 mm
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15
16
17
18
19

7.3

Přívod vody solárního ohřevu
Výměník solárního ohřevu
Výstup pomocného zdroje ohřevu
Vstup pomocného zdroje ohřevu
Výměník pomocného zdroje ohřevu

G 1"
1,2 m2
G 1"
G 1"
0,5 m2

CALIDO

G 1"
1,2 m2
G 1"
G 1"
0,8 m2

OTVORY PRO KABELY

Pomocné kabely
(externí čerpadlo,
průtokový spínač,
snímač T6)
Výpusť kondenzátu

7.4

Napájení + dálkový spínač

JAK VYMĚNIT HOŘČÍKOVOU ANODU

Hořčíková anoda je protikorozním prvkem. Může pomoci prodloužit životnost nádrže. Hořčíkovou anodu
kontrolujte každý rok a vyměňte ji, pokud se její průměr sníží pod 22 mm.
•
•
•
•
•

7.5

Jednotku vypněte a odpojte od elektrické sítě.
Z nádrže vypusťte vodu.
Z nádrže vyjměte starou hořčíkovou anodu.
Na její místo namontujte novou.
Doplňte vodu.

OVLÁDACÍ TERMOSTAT ELEKTRICKÉHO OHŘEVU

Pomocný elektrický ohřev je vybaven ovládacím termostatem; k této součástce se dostanete po sejmutí plastového
předního krytu. Toto ovládání umožňuje nastavení teploty mezi 15 a 75 °C; každý stupeň odpovídá posunu teploty o
10 °C.
Zařízení je z výroby nastaveno na maximální hodnotu 75 °C, úpravu této hodnoty nedoporučujeme, protože by to
mohlo způsobit selhání ochrany před legionelou.
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SCHEMATICKÝ PŘEHLED KAPALINOVÉHO A PLYNOVÉHO OKRUHU

Nízkotlakový spínač
Návrat studené vody solárního
ohřevu

Čtyřcestný ventil
Teplotní senzor
Vysokotlaký spínač
Teplotní senzor

Odtok teplé vody
Kompresor

Nádrž na
vodu

Výparník

Přívod studené vody

Přívod vzduchu

Výstup vzduchu

Elektronický
expanzní ventil

7.7

SCHEMATICKÝ PŘEHLED KAPALINOVÉHO A PLYNOVÉHO OKRUHU
Teplotní senzor
Kapilára

EXV

C
Filtr chladiva

Filtr chladiva

Ventil

Senzor okolní teploty
Žebrovaný
výměník
tepla
C

Ventil
Teplotní senzor odčerpávání
4cestný ventil

Vysokotlaký spínač
Nízkotlakový spínač
Spodní teplotní senzor nádrže T2
Servisní ventil
KOMPRESOR
Horní teplotní senzor nádrže T3
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8 INSTALACE
VAROVÁNÍ: Všechny níže uvedené operace musí provádět pouze KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL. Než začnete s
jakoukoli prací na jednotce, přesvědčte se, že je odpojeno elektrické napájení.

8.1

VŠEOBECNĚ

Při instalaci nebo servisu jednotky je nezbytné postupovat striktně podle pokynů uvedených v tomto návodu,
dodržovat všechny specifikace na štítcích jednotky a provést všechna potřebná preventivní opatření. Nedodržení
pokynů uvedených v tomto návodu může vést k nebezpečným situacím.
Po převzetí jednotky okamžitě zkontrolujte její nezávadnost. Jednotka je expedována od výrobce v perfektním
stavu; jakékoli případné poškození musí být nahlášeno přepravci a zaznamenáno na dodacím listu před jeho
podepsáním.
Dodavatel musí být informován nejpozději do 3 dnů o rozsahu poškození. Zákazník musí připravit písemné prohlášení o každém
vážném poškození.
Vezměte na vědomí, že všechna instalační schémata uvedená v této kapitole jsou pouze návodná. Správnou
instalaci musí případ od případu posoudit instalační technik.

8.2

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pro prevenci zranění uživatele, dalších osob nebo škodám na majetku musí být dodrženy následující pokyny.
Nesprávný provoz kvůli ignorování pokynů může způsobit zranění nebo poškození.
Jednotku instalujte pouze tehdy, jestliže splňuje místní předpisy, vyhlášky a normy. Zkontrolujte napětí a frekvenci
elektrické sítě. Tato jednotka je vhodná pouze pro uzemněné zásuvky a napájecí napětí 220-240 V ~ / 50Hz.
Vždy je třeba zohlednit následující bezpečnostní pokyny:




ujistěte se, že jste si před instalací jednotky přečetli VAROVÁNÍ;
ujistěte se, že dodržujete zde uvedené pokyny, protože obsahují důležité informace týkající se bezpečnosti;
po přečtení těchto pokynů se ujistěte, že jste je uložili na vhodné místo, aby do nich bylo možné v budoucnu
nahlížet.

9.2.1

Varování
Jednotka musí být bezpečně připevněna, aby se zabránilo hluku a otřesům: bude-li upevněna nedostatečně, může
spadnout a způsobit zranění. Nosný povrch by měl být plochý, aby unesl hmotnost jednotky, a vhodný pro instalaci
jednotky bez zvýšení hluku a vibrací. Na místech vystavených silnému větru namontujte jednotku na místo chráněné
před větrem.
Při instalaci jednotky v malé místnosti učiňte opatření (například dostatečnou ventilaci) zabraňující udušení
v důsledku úniku chladiva.
Ujistěte se, že pro instalační práce používáte dodané nebo specifikované součástky: použití vadných součástek
může způsobit zranění v důsledku případného požáru, zásahů elektrickým proudem, pádem jednotky atd.
Nestrhávejte štítky z jednotky: štítky jsou zde proto, aby vás varovaly nebo upomínaly, jejich uchování může zajistit
bezpečný provoz.
Instalace v interiéru je povinná: jednotku není dovoleno instalovat venku nebo na místě, kam dopadá déšť.
Doporučujeme instalaci na místo bez přímého slunečního svitu a dalších zdrojů tepla: pokud nebude možné se
tomu vyhnout, instalujte prosím kryt.
Zajistěte, aby se okolo jednotky nenacházely žádné překážky.
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Upozornění
Jednotku neinstalujte na místo, kde existuje možnost úniků hořlavých plynů: jestliže dojde k úniku plynu a ten se
nahromadí v prostoru kolem jednotky, mohlo by to způsobit výbuch.
Jednotku nečistěte, když je zapnuto její napájení: při čištění nebo servisování vždy vypněte napájení jednotky.
Nedodržení tohoto pokynu by mohlo způsobit zranění způsobené rychle se otáčejícím ventilátorem nebo zásahem
elektrickým proudem.
Bude-li jednotka používána bez přívodu pro čerpání vzduchu, ověřte si, že místnost pro instalaci má objem
nejméně 20 m3 a je vhodně ventilována. Vezměte prosím na vědomí, že teplota odváděného vzduchu je o 5-10 °C
nižší než u přiváděného vzduchu, a proto nebude-li usměrněn do vývodu, může způsobit pokles teploty v místnosti
instalace.
Nebude-li se jednotka chovat správně, nebo pokud ucítíte zápach, přestaňte ji používat: je třeba vypnout
napájení jednotky, jinak může dojít k zásahu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Uvnitř jednotky jsou pohyblivé součásti. Při práci v jejich blízkosti buďte obzvláště opatrní, i když bude jednotka
vypnutá.
Teploty hlav a výfukového potrubí kompresoru jsou obvykle vysoké. Proto buďte opatrní při práci v blízkosti
kondenzačních výměníků a blízkých potrubí.
Hliníkové lamely jsou velmi ostré a mohou způsobit vážná zranění.

8.3

DOPRAVA

Jednotka by měla být zpravidla ukládána a/nebo přepravována ve svém dopravním kontejneru ve vzpřímené pozici
a bez vody. Při dopravě (musí být prováděna pečlivě) a skladování doporučujeme nepřekročit maximální úhel
náklonu 30 stupňů, Provedete-li všechna předběžná opatření, aby nebyla jednotka poškozena, a pouze při dopravě
na velmi krátké vzdálenosti, je možné výjimečně umístit jednotku horizontálně. Obzvláště pozorní musíte být při
nakládce: všechna zařízení musí být naloženy a uloženy ve vhodných rozdělovacích přepážkách nákladního vozu,
aby byly chráněny všechny vyčnívající díly, jako jsou potrubí, a zajištěna odolnost. Jsou povoleny okolní teploty v
rozmezí - 20 až + 70 stupňů Celsia.

Doprava pomocí vysokozdvižného vozíku
Při dopravě pomocí vysokozdvižného vozíku musí jednotka zůstat namontována na paletě. Rychlost zdvihání by
měla být minimální. Protože je jednotka těžká v horní části, musí být zajištěna proti překlopení. Aby se zabránilo
jakémukoliv poškození, musí být jednotka umístěna na vodorovném povrchu.

Manuální doprava
Pro manuální dopravu mohou být použity dřevěné palety. Při použití lan nebo popruhů je možná druhá nebo třetí
konfigurace pro manipulaci. U tohoto typu manipulace doporučujeme, aby nebyl překročen maximální úhel
náklonu 45 stupňů. Nebude-li možné se vyhnout přepravě v nakloněné poloze, jednotka by měla být uvedena do
provozu minimálně jednu hodinu poté, co byla uvedena do své konečné polohy.
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POZOR: vzhledem k vysoko umístěnému těžišti a nízkému momentu přetočení musí být jednotka zajištěna
proti překlopení.
POZOR: kryt jednotky neodolá zátěži, takže jej při dopravě nemůžete použít.
POZOR: jednotku můžete naklonit na straně naproti madlu (viz nákres výše), jinými slova na levé straně od
ovládacího panelu.

Jednotka je vybavena madlem pro snazší dopravu. Madlo je dodáváno nesmontované: v případě potřeba se připevní
dvěma šrouby M8 ke dvěma závitovým vložkám.

Vložky M8

8.4

Madlo

PROSTOR NEZBYTNÝ PRO SERVIS

Níže naleznete minimální prostor nezbytný k provedení kompletního servisu a údržby této jednotky.
Kromě toho je třeba zabránit recirkulaci vypouštěného vzduchu; nedodržení tohoto pokynu může vést k poklesu
výkonu nebo k aktivaci bezpečnostních ovladačů. Z tohoto důvodu je nezbytné dodržovat následující vůle.
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Po připojení vzduchového potrubí, část průtoku vzduchu a tím i výkon tepelného čerpadla se sníží.
Bude-li jednotka připojena ke vzduchovému potrubí, musí mít vnitřní průměr 180mm. Celková délka potrubí by neměla
přesáhnout 8 m, nebo by maximální statický tlak neměl překročit 60 Pa. Bude-li potrubí ohnuté, budou ztráty tlaku vyšší.
Např. budou-li k dispozici 2 zahnuté trubky, neměla by celková délka přesáhnout 4 m.
Vezměte prosím na vědomí, že se výkon jednotky sníží, bude-li přívod vzduchu připojen k potrubí, které bude získávat
vzduch zvnějšku, a to kvůli nízkým zimním a vysokým letním teplotám.
Optimální pracovní teplota okolního prostředí je 20 °C.

V tabulce na této straně jsou uvedeny
maximální délky potrubí podle geometrie,
a bude-li instalační technik potřebovat
snížit průměr na 160 mm.

8.5

Max. celková délka vzduchového potrubí
Bez ohybů
1
2
počet 90° ohybů
3
4

d = 180 mm
8m
6,9 m
5,9 m
4,9 m
4m

d = 160 mm
4,3 m
3,2 m
2,2 m
-

PŘEHLED INSTALACE
Potrubí výstupu vzduchu

VYSVĚTLIVKY
Směšovací ventil
Uzavírací kohout
Zpětná klapka
Y filtr

Odtok vody 3

Odtok vody 2

Odtok teplé
vody

Expanzní nádoba
Automatická
doplňovací
skupina

Potrubí přívodu vzduchu

Odtok vody 1

Výpusť
kondenzátu

Přívod studené
vody

Hydraulická
bezpečnostní
skupina

Přívodní voda

Odpadní voda

Na přívodu vody musí být instalována bezpečnostní skupina splňující požadavky normy EN 1487. Jestliže tomu tak
nebude, může dojít k poškození jednotky, nebo i zranění osob. Bezpečnostní skupina musí být osazena uzavíracím
kohoutem, manuálním vypouštěcím kohoutem, pomocným vypouštěcím kohoutem pro kontrolu funkce zpětné
klapky, zpětnou klapkou, případně i redukčním ventilem. Bezpečnostní skupina musí být chráněna před mrazem.
Vypouštěcí potrubí připojené k bezpečnostní skupině musí být natrvalo instalováno směrem dolů a na místě, kde
nemrzne. Ujistěte se, že výpustní potrubí bezpečnostní skupiny je průchozí.
Bezpečnostní skupina musí být pravidelně používána, aby se uvolnily usazeniny, a ověřována, že není zablokována.
Dávejte pozor, abyste se neopařili.
Na přívodní potrubí musí být připojena expanzní nádrž s vhodnou kapacitou.
Voda z nádrže může být vypuštěna externím ventilem instalovaným na přívodním potrubí (není součástí dodávky).
Bude-li tlak přiváděné vody nižší než 1,5 baru, je třeba na přívod vody instalovat tlakové čerpadlo. Pro zajištění
dlouhé životnosti a bezpečného provozu zásobníku při tlaku vody vyšším než 5,5 baru je třeba na potrubí přívodu
vody instalovat redukční ventil.
Na sání vzduchu doporučujeme použít filtr. Bude-li jednotka připojena k potrubí, musí být do přívodu vzduchu potrubí
namontován filtr.
Pro plynulý odvod kondenzované vody z výparníku jednotku instalujte na vodorovnou podlahu s maximálním
sklonem dva stupně směrem k výpustnímu otvoru, který je umístěn na straně naproti ovládacímu panelu. Jinak
zajistěte, aby se potrubí pro odvod kondenzátu nacházel na nejnižším místě, a v případě potřeby vytvořte sifon.
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HYDRAULICKÉ PŘÍPOJENÍ

Vodovodní přípojky musí být instalovány podle národních a místních předpisů. Potrubí může být zhotoveno
z vícevrstvých trubek, polyethylenu nebo z nerezové oceli a musí odolat minimálně 100 °C a 10 barům. Trubky musí
být dimenzované v závislosti na požadovaném průtoku vody a na poklesu hydraulického tlaku v systému. Všechny
trubky musí být izolované materiálem s uzavřenými dutinkami o dostatečné tloušťce. Jednotky by měly být k potrubí
připojeny pružnými klouby. Potrubí by mělo obsahovat:
•
Kovový filtr ve tvaru Y (který bude namontován na vstupní potrubí) s otvory síta do 1 mm.
•
Bude-li tlak vody vyšší než 5,5 baru, redukční skupinu (doporučujeme 3 bary).
•
Bezpečnostní skupinu (7 barů).
•
Ruční kohouty k oddělení jednotky od hydraulického okruhu.
•
Ruční kohout pro vypuštění jednotky v případě potřeby.
•
Teploměry do jímek pro monitorování teploty systému.
•
Expanzní nádrže, bezpečnostní ventily a vzduchové ventilátory tam, kde je znázorněno na níže uvedených
instalačních schématech.
Při spojování se ujistěte, že hmotnost trubek nepřetíží jednotku.
Zkontrolujte tvrdost vody, která by neměla být nižší než 15°f. U velmi tvrdé vody doporučujeme používat změkčovač
vody, aby zbytková tvrdost nebyla vyšší než 20°f a nižší než 15°f.
VAROVÁNÍ: Kde to bude možné, vždy připojujte potrubí k hydraulickým přípojkám systémem klíče proti klíči.
VAROVÁNÍ: Přívodní trubka vody u jednotky musí odpovídat modré přípojce, jinak by mohlo dojít k poruše.
VAROVÁNÍ: Na přípojku PŘÍVODU VODY je povinné instalovat kovový filtr s otvory v sítu do 1 mm. Nebude-li tento
filtr namontován, dojde k zneplatnění záruky. Filtr musí být udržován čistý, takže po instalaci jednotky zkontrolujte,
že je čistý, a pak jej v pravidelných intervalech kontrolujte.
VAROVÁNÍ: bude-li instalováno a k systému připojeno externí čerpadlo (pro cirkulaci teplé vody nebo vody solárního
ohřevu), důrazně doporučujeme, abyste před čerpadlo instalovali a připojili i průtokový spínač. Jestliže tak
neučiníte, nebude signalizováno poškození čerpadla a může dojít k poruše jednotky.
Vypouštěcí potrubí smontujte podle návodu k instalaci. Bude-li vypouštěcí potrubí vadné, může z jednotky unikat
voda a může navlhnout vybavení domácnosti nebo může dojít k jeho poškození.
Pro koncové použití je třeba teplou vodu smíchat se studenou, protože příliš horká voda (více než 50 °C) v ohřívací
jednotce může způsobit zranění. Doporučujeme používat ventily s funkcí ochrany proti opaření.

9.6.1 Vodní přípojky
Při připojování potrubí vodovodního okruhu dávejte pozor na níže uvedené vody:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Pokuste se snížit odpor vodovodního okruhu.
Ujistěte se, že se v trubkách nic nenachází a vodovodní okruh je průchozí, potrubí pečlivě zkontrolujte, zdali jsou
někde netěsnosti, a pak trubky obalte izolací.
Do přívodu vody instalujte bezpečnostní skupinu.
Instalujte rovněž expanzní nádrž s vhodnou velikostí pro pohlcování změn objemu vody.
Jmenovitý průměr potrubí musí být zvolen podle dostupného tlaku vody a předpokládaného poklesu tlaku
v potrubním systému.
Vodovodní trubky mohou být pružné. Abyste předešli poškození korozí, ujistěte se, že jsou materiály použité
v potrubním systému kompatibilní.
Při montáži potrubí u zákazníka musíte zabránit jakékoliv kontaminaci potrubního systému.

9.6.2 Napouštění vody
Bude-li jednotka používána poprvé, nebo bude-li používána znovu po vyprázdnění nádrže, ujistěte se, že je nádrž
před zapnutím plná.
1) Otevřete přívod studené vody a odtok teplé vody.
2) Začněte napouštět vodu. Jakmile bude voda normálně vytékat z odtoku teplé vody, nádrž je plná.
3) Zavřete ventil odtoku teplé vody a napouštění vody je hotovo.

POZOR: Provoz s prázdnou nádrží na vodu může poškodit pomocný elektrický ohřev.
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9.6.3 Vypouštění vody
Bude-li třeba jednotku vyčistit, přestěhovat atd., měli byste nádrž vyprázdnit.
1) Zavřete přívod studené vody.
2) Otevřete odtok teplé vody a otevřete ruční kohout výpustního potrubí.
3) Začněte vypouštět vodu.
4) Po vypuštění ruční kohout zavřete.

9.6.4 Instalace externího cirkulačního čerpadla a průtokového spínače
Jestliže nebude možné cirkulovat vodu ze solárního ohřevu nebo teplou vodu, musí být hydraulicky a elektricky
instalováno externí čerpadlo a průtokový spínač. Maximální dostupný výkon pro čerpadlo je 5 A odporové zátěže.
Rovněž volitelný snímač T6 musí být připojen k elektrické skříňce a správně umístěn na hydraulické části zařízení (viz
níže uvedená schémata). Parametr č. 14 musí nastavit instalační technik (1 = cirkulace teplé vody, 2 = cirkulace vody
solárního ohřevu) Cirkulace teplé vody je užitečná pro zabránění zchladnutí vody v okruhu teplé vody, pokud se delší
dobu nepoužívá. Tak bude teplá voda připravena vždy podle potřeby.
Cirkulace vody solárního ohřevu je možná pouze při instalaci solárního panelu a u jednotek CALIDO-S a CALIDO-D.
Solární energie se takto využívá jako druhotný zdroj tepla, aby se ušetřila energie.
Pro cirkulaci vody solárního ohřevu je na jejím okruhu třeba:
 expanzní nádrž s vhodnou velikostí pro absorbování změn objemu, která bude instalována před systém
solárního ohřevu,
 tlakový bezpečnostní ventil (3 bary) instalovaný za systémem solárního ohřevu,
 vzduchový vypouštěcí ventil s manuální bránou instalovaný poblíž bezpečnostního ventilu.
Vypouštění tlakového bezpečnostního ventilu musí být nasměrováno do speciální nádrže určené ke sběru
nemrznoucí směsi, nikoliv běžné odpadní vody.
U cirkulace vody solárního ohřevu na odtoku teplé vody důrazně doporučujeme tepelný vypouštěcí bezpečnostní
ventil (85 °C) se snímačem umístěným v 1/2" teploměrové jímce umístěné v cirkulační přípojce.
Série CALIDO 300 je vybavena pomocnou jímkou pro použití jakéhokoliv externího snímače teploty pro řízení
integrace solární energie pomocí samostatného ovládání. V takovém případě doporučujeme protáhnout snímač
teploty otvorem pro pomocné kabely (viz bod 8.3) a kabelovodem na zadní straně předního plastového krytu, který
je spojen s pomocnou jímkou. Takto nebude kabel přicházející ze zadní strany jednotky vidět a bude zachována
estetika přístroje. Pro odstranění předního plastového krytu jednoduše odšroubujte dva spodní upevňovací šrouby a
odstraňte kryt z horního krytu. Pro odstranění horního krytu odšroubujte tři šrouby, kterými je kryt připevněn
k nádrži (jeden vespod a dva po stranách).

Potrubí výstupu vzduchu

Potrubí přívodu vzduchu
Odtok vody 3

VYSVĚTLIVKY
Snímač teploty

Směšovací ventil
Uzavírací kohout

Odtok vody 2

Snímač pro
teplou
vodu

Průtokový spínač
Výpusť
kondenzátu

Odtok teplé
vody

Zpětná klapka
Y filtr

Odtok vody 1

Cirkulace teplé
vody

Expanzní nádrž
Automatická
doplňovací
skupina
Vodní cirkulační
čerpadlo

Přívod
studené vody

Odpadní voda

Hydraulická
bezpečnostní
skupina

voda
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Instalační schéma pro cirkulaci teplé vody
VYSVĚTLIVKY
Snímač teploty

Potrubí výstupu vzduchu

Průtokový
spínač
Směšovací ventil
Manuální ventil
Zpětná klapka
Y filtr

Potrubí přívodu vzduchu

Odtok vody 3

Odtok vody 2
Odtok teplé
vody

Odtok vody 1

Expanzní nád.
Bezpečnostní
ventil
(3 bary)
Vypouštěcí v.
Tepelný bezpečnostní
vypouštěcí ventil
(85 °C)
Automatická
doplňovací skupina

čerpadlo

Přívod vody
solárního
ohřevu

Odtok
systému
solárníh
o
ohřevu
Přívod
systému
solárního
ohřevu

Snímač
solárníh
o
ohřevu

Odtok vody
solárního
ohřevu

Přívod studené
vody

Hydraulická
bezpečnostní
skupina

Zařízení pro
doplňování

voda

Výpusť
kondenzátu

Odpadní voda

Instalační schéma pro cirkulaci vody solárního ohřevu
Poznámka: solárním výměníkem tepla jsou vybaveny pouze jednotky CALIDO-S a CALIDO-D

9.6.5 Připojení pomocného tepelného zdroje
Pouze u jednotek CALIDO-D je možné připojit třetí zdroj energie (například externí kotel). V takovém případě musí
instalační technik odpojit elektrický ohřev a jeho tepelný vypínač (viz schéma ZAPOJENÍ v bodu 18.2) a použít
napájení ohřevu, aby externí relé (není součástí dodávky) umožnilo připojení externího tepelného zdroje nebo přímé
zásobování speciálním externím čerpadlem. Maximální dostupný výkon pro VÝSTUP 2 je 20 A odporově. Nebo může
instalační technik předpokládat externí volič (elektricky zapojený mezi elektrický ohřev a DTS), aby bylo možné vybrat,
zda používat elektrický ohřev nebo třetí zdroj energie (viz bod 18.3).
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Potrubí výstupu vzduchu

VYSVĚTLIVKY

Potrubí přívodu vzduchu

CALIDO

Odtok vody 3

Směšovací ventil
Uzavírací kohout

Odtok vody 2

Zpětná klapka
Y filtr
Automatická
doplňovací
skupina
Expanzní nád.

Odtok vody 1
Výpusť
kondenzátu

Výstup
teplé vody

Výstup
pomocné
ho zdroje
ohřevu
Výstup
pomocné
ho zdroje
ohřevu
Přívod
studené vody

Hydraulická
bezpečnostní
skupina
voda

Odpadní voda

Schéma instalace pro pomocní tepelný zdroj
Poznámka: dodatečným výměníkem tepla jsou vybaveny pouze jednotky a CALIDO-D

8.7

ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY

Zkontrolujte, že elektrické napájení odpovídá jmenovitým elektrickým parametrům (napětí, fáze, frekvence)
uvedeným na technickém štítku jednotky. Elektrické přípojky musí být provedeny podle schématu zapojení
přiloženého k jednotce a podle platných národních a mezinárodních norem (jističe, správné uzemnění zařízení atd.).
Elektrické kabely, elektrické ochrany a pojistky musí být dimenzované podle specifikací uvedených ve schématu
zapojení přiloženém k jednotce a v elektrických parametrech obsažených v tabulce technických charakteristik (viz
bod 16).
VAROVÁNÍ: Elektrické napájení musí splňovat uvedené limity; při jejich nedodržení zaniká okamžitě platnost záruky.
Než začnete s jakoukoli prací na jednotce, přesvědčte se, že je odpojeno elektrické napájení.
VAROVÁNÍ: Kolísání napájecího napětí nesmí překročit ±10% jmenovité hodnoty. Pokud tuto toleranci nelze
dodržet, kontaktujte naše technické oddělení.
VAROVÁNÍ: Bude-li k systému připojeno externí cirkulační čerpadlo musí být podle pokynů na schématu zapojení
VŽDY připojen průtokový spínač. Nikdy nepřemosťujte přípojky průtokového spínače vody na svorkovnici.
Použijte uvedené elektrické vodiče a připojte je pevně ke svorkovnici: nesprávné připojení nebo upevnění by mohlo
způsobit požár.
Elektrické práce provádějte podle návodu k instalaci a ujistěte se, že používáte vhodnou dimenzi se 16A pojistkou.
Bude-li dimenzování elektrického vedení nedostatečné, nebo bude-li elektrický okruh neúplný, může to způsobit
požár nebo zásah elektrickým proudem.
Jednotka musí být vždy uzemněna. Nebude-li zařízení uzemněno, nesmíte jednotku připojit.
Pro připojení jednotky k elektrickému napájení nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
Nebudete-li mít k dispozici žádnou vhodnou uzemněnou zásuvku, nechte ji instalovat certifikovaným elektrikářem.
Jednotku nepřemisťujte ani neopravujte sami.
Bude-li poškozen napájecí kabel, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit výrobce nebo jím pověřený servis nebo
podobně kvalifikovaný subjekt. Nesprávné přemístění nebo oprava jednotky by mohla způsobit únik vody, zásah
elektrickým proudem, zranění nebo požár.
Výška elektroinstalace by měla činit více než 1,8 m, pokud bude vystřikovat jakákoliv voda, jednotka by měla být
chráněna před vodou.
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Přístup k elektrické skříňce:
odmontujte plastový kryt horní části,
odšroubujte 4 šrouby a sejměte kovový kryt elektrické skříňky,
jednotka je již vybavena elektrickým napájecím kabelem připojeným k elektrické skříňce. Bude-li nutné jej
odpojit a připojit delší kabel, nebo bude-li nezbytné připojit vzdálený spínací signál nebo externí průtokový
spínač a čerpadlo pro cirkulaci teplé vody nebo vody solárního ohřevu, podívejte se na schéma zapojení.
Specifikací pro napájecí kabel je 3 * 1,5 mm2. Specifikace pojistky je T 3,15A 250V.
Při připojení jednotky k systému napájení musí být k dispozici vypínač. Proud vypínače je 10 A.
Na napájení musí být instalován proudový chránič a jednotka musí být účinně uzemněna. Specifikace proudového
chrániče je 30 mA, vybavovací čas méně než 0,1 s.
1)
2)
3)

9 SPUŠTĚNÍ
Před spuštěním:
Zkontrolujte, že máte k dispozici dodávané schéma zapojení a návod k instalovanému přístroji.
Zkontrolujte, že máte k dispozici elektrické a hydraulické schéma systému, do nějž budete jednotku instalovat.
Zkontrolujte, že jsou správně instalovány všechny vodní přípojky a že jsou dodrženy všechny pokyny na štítcích
jednotky.
•
Zkontrolujte tlak přívodu vody a ujistěte se, že je dostatečný (vyšší než 1,5 baru).
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zkontrolujte, že jsou uzavírací ventily hydraulických okruhů otevřené.
Zkontrolujte, že je hydraulický okruh doplněn, pod tlakem a odvzdušněn.

Zkontrolujte, jestli z výtoku pro teplou vodu vytéká voda, před zapnutím se ujistěte, že je nádrž naplněna vodou.
Ujistěte se, že je zajištěno vypouštění kondenzátu.
Zkontrolujte, že jsou všechny kabely správně připojeny a všechny svorky důkladně připevněny.
Zkontrolujte, že jsou elektrické přípojky provedeny podle platných norem, a to včetně uzemnění.
Zkontrolujte, že je používáno napětí uvedené na technickém štítku jednotky.
Ujistěte se, že je napětí v mezích tolerance (± 10 %).
Zkontrolujte, že nikde neuniká chladivo.
Zkontrolujte jednotku; před zapnutím jednotky se ujistěte, že je vše v pořádku, na jednotce v chodu zkontrolujte
světlo na regulátoru.
Pro spuštění jednotky použijte regulátor.
Při zapnutí napájení jednotky ji pozorně poslouchejte. Když uslyšíte nepřirozený zvuk, jednotku vypněte.
Změřte teplotu vody, abyste zkontrolovali změnu teploty vody.
Jakmile budou nastaveny parametry, uživatel je nebude moci volitelně měnit. To by měla provést kvalifikovaná
osoba.
VAROVÁNÍ: Nikdy nevypínejte jednotku (přechodné zastavení) hlavním vypínačem: tento prvek je určený k
odpojení jednotky od elektrického napájení pouze při delších odstávkách nebo provádění údržby/oprav.
VAROVÁNÍ: Neměňte vnitřní zapojení jednotky, jinak okamžitě končí platnost záruky.
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10 PROVOZ JEDNOTKY
10.1

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Spínač elektrického
ohřevu

Tlačítko NASTAVENÍ

Tlačítko vypínače jednotky

Tlačítko nastavení hodin/časovače

Tlačítko nastavení NAHORU

Tlačítko nastavení DOLŮ
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PROVOZ

1.
Zapnutí
Při zapnutí se na obrazovce regulátoru na 3 vteřiny zobrazí všechny ikony. Jakmile zkontrolujete, že je vše v pořádku,
jednotka přejde do pohotovostního režimu. Na obrazovce jsou zobrazeny teplota vody a čas.

2.
tlačítko
Když na 2 sekundy stisknete toto tlačítko, když je jednotka v pohotovostním režimu, jednotka se zapne a přejde do
režimu nastavení. Na obrazovce bude uveden provozní režim, nastavená teplota a teplota vody, čas a stav časovače.
Jakmile toto tlačítko znovu stisknete na 2 vteřiny, když bude jednotka v chodu, jednotka se vypne a přejde do
pohotovostního režimu.

3.





1)

2)

a

tlačítka

Jedná se o víceúčelová tlačítka. Používají se pro nastavení teploty, nastavení parametrů, kontrolu parametrů,
nastavení hodin a nastavení časovače.
Při chodu stiskněte
nebo přímo tlačítko pro úpravu nastavení teploty.
Po stisknutí těchto tlačítek, když je jednotka v režimu nastavení hodin, lze nastavit hodiny a minuty
zobrazovaného času.
Po stisknutí těchto tlačítek, když je jednotka v režimu nastavení časovače, lze nastavit hodiny a minuty
zapnutí/vypnutí časovače.
Zkontrolujte a upravte nastavené parametry:
Když je jednotka vypnutá nebo zapnutá (ne v režimu nastavení hodin a časovače), krátce stiskněte
tlačítko
a přejdete na kontrolu uživatelských parametrů. Vyberte parametr stisknutím tlačítka
nebo .
Pro odchod stiskněte
.
Když je jednotka vypnutá (ne v režimu nastavení hodin a časovače), stiskněte na 2 vteřiny společně
tlačítka
a
a pomocí tlačítka
pro zadání instalačních parametrů vložte heslo
potvrzující jednotlivá pole. Vyberte parametr stisknutím
nebo a krátkým stisknutím tlačítka
zobrazte hodnotu parametru. Pro nastavení hodnoty stiskněte tlačítko
nebo a
potvrďte
tlačítkem
. Pro odchod stiskněte .
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Příklad: parametr 01, související hodnota je 5 °C:

Jakmile budou nastaveny parametry, uživatel je nebude moci volitelně měnit. To by měl v případě potřeby
provést kvalifikovaný servisní pracovník.

 Současným stisknutím tlačítek a
a podržením po dobu 5 vteřin se tlačítka uzamknou.
 Opětovným současným stisknutím tlačítek
a
a podržením po dobu 5 vteřin se tlačítka odemknou.
4.
a
tlačítka
Nastavení hodin:



Pro vstup do rozhraní nastavení hodin stiskněte tlačítko
Pro nastavení přesného údaje hodin stiskněte tlačítka a
ikona minut „88:88“;
 Pro nastavení přesného údaje minut stiskněte tlačítka
a odejděte.
Zobrazí se nastavený čas hodin.

: začne blikat ikona hodin „88:88“;
a potvrďte stisknutím tlačítka : začne
a

blikat

a potvrďte stisknutím tlačítka

Nastavení časovače:


Pro vstup do rozhraní nastavení časovače stiskněte na 5 vteřin tlačítko
: začne blikat ikona hodin zapnutí
časovače „88:88“;
 Pro nastavení přesného údaje hodin stiskněte tlačítka
a
a potvrďte stisknutím tlačítka : začne
blikat ikona minut zapnutí časovače „88:88“;
 Pro nastavení přesného údaje minut stiskněte tlačítka
a
a potvrďte stisknutím tlačítka
: začne blikat ikona minut zapnutí časovače „88:88“;
 Pro nastavení přesného údaje hodin stiskněte tlačítka
a
a potvrďte stisknutím tlačítka :
začne blikat ikona minut vypnutí časovače „88:88“;
 Pro nastavení přesného údaje minut stiskněte tlačítka
a
a potvrďte stisknutím tlačítka .
U času se zobrazí ikony zapnutí a vypnutí časovače.
Pro zrušení nastavení časovače při programování jeho zapnutí a vypnutí stiskněte tlačítko
, čímž se vrátíte
je zobrazení času hodin.
Nastavení časovače se opakují a po náhlém přerušení napájení nadále platí.
5.
tlačítko
Toto tlačítko stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí elektrického ohřevu. Elektrický ohřev bude pracovat podle
ovládacího programu.
Pro zapnutí nebo vypnutí funkce ventilátoru stiskněte toto tlačítko po dobu 5 vteřin, když bude jednotka zapnutá.
6.
Chybové kódy
Jestliže při chodu nebo v pohotovostním režimu dojde k závadě, jednotka se automaticky zastaví a na pravé
obrazovce ovladače se objeví chybový kód.

Zásobník na teplou vodu s tepelným čerpadlem

10.3

CALIDO

Ikony na LCD

1.

Teplá voda k dispozici
Tato ikona oznamuje, že teplota teplé vody dosáhla nastaveného bodu. Teplou vodu můžete použít. Tepelné
čerpadlo je v pohotovostním režimu.

2.

Ventilace
Tato ikona oznamuje zapnutí funkce ventilátoru.
Po stisknutí tlačítka
a jeho podržení po dobu několika vteřin zapnete nebo vypnete funkci
ventilátoru. Bude-li tato funkce zapnuta, bude ventilátor po dosažení nastaveného bodu teploty vody a
s jednotkou v pohotovostním režimu nadále odvádět vzduch. Bude-li tato funkce vypnuta, ventilátor se po
dosažení nastaveného bodu teploty vody a s jednotkou v pohotovostním režimu vypne.

3.

Elektrický ohřev
Tato ikona oznamuje zapnutí funkce elektrického ohřevu. Elektrický ohřev bude pracovat podle ovládacího
programu. Ikona bliká během dezinfekčního cyklu.

4.

Odmrazování
Tato ikona oznamuje zapnutí funkce odmrazování. Jedná se o automatickou funkci, systém spouští a zastavuje
odmrazování podle vnitřního ovládacího programu. Parametry odmrazování není možné při praktickém použití
měnit. A jednotka nepodporuje manuální ovládání odmrazování.

5.

Topení
Tato ikona ukazuje, že aktuálním provozním režimem je topení.

6.

Zámek kláves
Tato ikona oznamuje zapnutí funkce zámku kláves. Dokud nebude tato funkce vypnuta, nebude možné klávesy
používat.

7.

Levý displej teploty
Displej ukazuje nastavení teploty vody.
Při kontrole nebo úpravě parametrů bude v této části zobrazeno příslušné číslo parametru.
Dojde-li k jakékoliv závadě, bude v této části zobrazen příslušný chybový kód.

8.

Pravý displej teploty
Tento displej ukazuje aktuální spodní teplotu nádrže na vodu.
Při kontrole nebo úpravě parametrů bude v této části zobrazeno příslušná hodnota parametru.

Displej času
Tento displej ukazuje čas hodin nebo čas časovače.
10. Zapnutý časovač
Tato ikona oznamuje zapnutí funkce zapnutí časovače.
9.

11. Vypnutý časovač

Tato ikona oznamuje zapnutí funkce vypnutí časovače.
12. Chyba

Tato ikona oznamuje závadu.

Zásobník na teplou vodu s tepelným čerpadlem

CALIDO

10.4
HLAVNÍ LOGIKA
10.4.1
Rozdíl teploty vody pro spuštění kompresoru
Parametr 1 „rozdíl teploty vody TS6“ se používá pro řízení zapnutí nebo vypnutí kompresoru.
Bude-li spodní teplota nádrže T2 nižší než nastavená teplota TS1-TS6, kompresor bude pracovat a ohřívat vodu,
dokud nebude dosaženo nastavené teploty TS1.

10.4.2

Externí čerpadlo

T2: spodní teplota nádrže
T3: horní teplota nádrže
Pro použití externího čerpadla musíte zkontrolovat:
•
byl nastaven parametr 14;
•
byla elektricky a hydraulicky připojen volitelný snímač T6;
•
byl elektricky a hydraulicky připojen externí průtokový spínač (volitelný);
•
bylo elektricky a hydraulicky připojeno externí čerpadlo (není součástí dodávky).
Při použití pro cirkulaci teplé užitkové vody se čerpadlo spustí, když budou současně splněny níže uvedené podmínky:
1.
regulátor bude zapnutý;
2.
T3 > parametr 15 + parametr 16;
3.
T6 < parametr 15 - 5 °C.
Čerpadlo se zastaví při splnění jedné z níže uvedených podmínek:
1.
regulátor je vypnutý;
2.
T3 < parametr 15 - 2 °C;
3.
T6 > parametr 15.
Při použití pro cirkulaci vody solárního ohřevu se čerpadlo spustí, když budou současně splněny níže uvedené
podmínky:
1.
regulátor bude zapnutý;
2.
T6 > T2 + parametr 17;
3.
T2 < 78 °C.
Čerpadlo se zastaví při splnění jedné z níže uvedených podmínek:
1.
regulátor je vypnutý;
2.
T6 < T2 + parametr 18;
3.
T2 > 83 °C.
Protiblokovací funkce čerpadla: když se čerpadlo zastaví na 12 hodin, bude nuceně na 2 min. spuštěno.

10.4.3

Průtokový spínač

Jakmile čerpadlo poběží 30 vteřin a po dobu 5 vteřin bude rozpoznán signál vodního průtokového spínače k vypnutí,
čerpadlo se zastaví. Čerpadlo se znovu spustí po 3 min. Jestliže k této závadě dojde třikrát během 30 min., čerpadlo
nebude možné zapnout, dokud nebude jednotka vypnuta a znovu zapnuta. Na regulátoru se zobrazí příslušný
chybový kód. Vypne se pouze čerpadlo, nikoliv samotná jednotka.

10.4.4

Tepelná ochrana

První fáze ochrany: jakmile se nádrž na vodu zahřeje na 85 °C, jednotka se zastaví a na regulátoru se zobrazí příslušný
chybový kód. Jedná se o ochranu s automatickým restartem. Jakmile teplota klesne, jednotka se znovu může spustit.
Druhá fáze ochrany: bude-li teplota v nádrži dále stoupat a dosáhne 90 °C, zapne se manuální spínač a elektrický
ohřev se vypne, dokud ochranu manuálně nerestartujete.
Pro manuální resetování ochrany odmontujte přední plastový kryt a stiskněte červené resetovací tlačítko na
termostatu.
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Týdenní dezinfekční cyklus

Ohřev se automaticky spustí každý týden ve stanovený čas (parametr 13) bez ohledu na to, je-li zařízení zapnuto
nebo vypnuto (v pohotovostním režimu).
Když horní teplota nádrže T3 > TS3 (parametr 4), ohřev se zastaví. Když T3 < TS3 - 2 °C, ohřev se spustí.
Po dobu nastaveného času dezinfekce t2 (parametr 5) bude teplota vody T3 udržována v rozmezí TS3-2°C až TS3, pak
jednotka dezinfekci ukončí.
Bude-li parametr 5 (t2) nastaven na 0, bude funkce dezinfekce vypnuta.
Logika začne vypočítávat t2 pouze tehdy, když T3 dosáhne TS3.
Je možné nastavit interval mezi dezinfekčními cykly (parametr 21).
Bude-li jednotka vypnutá (a rovněž bude otevřený spínací kontakt), bude dezinfekce spuštěna stejnou logikou jako u
zapnuté jednotky.

10.4.6

Elektrický ohřev

Podmínka 1 pro zapnutí nebo vypnutí elektrického ohřevu:
(bude-li jednotka zapnuta a tlačítko elektrického ohřevu na ovládacím panelu nebude manuálně zapnuto)
1.

2.
3.

4.

ZAPNUTO: když nastavená teplota vody v nádrži TS1 (parametr 0) > 60 °C spodní teplota vody v nádrži T2 >
60 °C;
VYPNUTO: když termostat elektrického ohřevu dosáhne nastavené teploty (viz bod 8.5). Protože je elektrický
ohřev umístěn nad snímačem T2, zobrazí se na displeji teplota rovnající se nebo lehce vyšší než 60 °C, ale snímač
T3 dosáhne teploty nastavené na termostatu (75°C).
ZAPNUTO-teplota okolí od -10°C do 44°C
VYPNUTO-teplota okolí nižší než 8°C nebo vyšší než 42°C
ZAPNUTO-nebo ochrana před nízkým nebo vysokým tlakem chladiva 3x během 30minut
YPNUTO, když se tlaková ochrana zapne potřetí, zobrazí se chybový kód a tuto ochranu nebude možné vypnout,
dokud nebude jednotka vypnuta. Elektrický ohřev bude zapnutý, dokud nebude dosaženo nastavené teploty,
pak se vypne.
ZAPNUTO-když bude probíhat odmrazování nebo desinfekce
VYPNUTO když se vypne odmrazování nebo dezinfekce
Bude-li nastavená teplota vody v nádrži TS1 (parametr 0) vyšší než 60 °C, doporučujeme zvýšit parametr 1
(viz bod 11.5) o stejný počet stupňů jako je rozdíl TS1 - 60 °C. Příklad: bude-li TS1 nastavena na 63 °C, musí
být parametr 1 nastaven na 8 °C.

Podmínka 2 pro zapnutí nebo vypnutí elektrického ohřevu:
(bude-li jednotka zapnuta a tlačítko elektrického ohřevu na ovládacím panelu bude manuálně zapnuto)
1. ZAPNUTO době běhu kompresoru překročí prodlevu elektrodohřevu a horní teplota vody v nádrži T3 < TS13°C;
VPYNUTO horní teplota vody v nádrži T3 > TS1 + 1 °C.
Podmínka 3 pro zapnutí nebo vypnutí elektrického ohřevu:
(když je jednotka vypnuta)
1. ZAPNUTO-bude-li jednotka zapnuta a tlačítko elektrického ohřevu na ovládacím panelu bude manuálně zapnuto
s vypnutou jednotkou, elektrický ohřev bude pracovat, dokud teplota vody v nádrži T3 nedosáhne nastavené
teploty TS2;
VYPNUTO-tlačítko ohřevu na ovládacím panelu bylo manuálně vypnuto, nebo T3 vody v nádrži dosáhla
nastavené teploty TS2.
1. ZAPNUTO spodní teplota vody v nádrži T2 < 5 °C (ochrana vody v nádrži proti mrazu);
VYPNUTO spodní teplota vody v nádrži T2 > 10 °C, nebo je jednotka zapnuta.
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Spínací kontakt

Bude-li spínací kontakt sepnutý a regulátor zapnutý, jednotka může pracovat a provozní režim bude zvolen podle
nastavení regulátoru.
Bude-li spínací kontakt sepnutý, ale regulátor bude vypnutý, jednotka nemůže pracovat.
Bude-li spínací kontakt otevřen, ale regulátor bude zapnutý, nemůže jednotka pracovat (kromě externího čerpadla).
Bude-li regulátor zapnutý. a spínací status se změní z otevřeného na zavřený, jednotka bude pracovat podle
předchozího nastavení regulátoru (automatický restart).
Bude-li předtím jednotka v pohotovostním režimu, pak změní-li se spínací status z otevřeného na sepnutý, jednotka
zůstane v pohotovostním režimu.
V případě dálkového vypínacího signálu (otevřený kontakt) se zobrazí signál/varování. Tímto způsobem bude moci
zákazník pochopit, proč jednotka nepracuje.

10.5

KONTROLA A NASTAVENÍ PARAMETRŮ

Některé parametry lze zkontrolovat a nastavit pomocí regulátoru. Níže je uveden seznam parametrů.
Parametr
č.

Viditelnost
U = uživatel
I = instalační technik

0

I/U

1

I

2
3

I
I

4

I

5
13

I
I

Teplota týdenního čištění TS3 (týká se horní teploty
nádrže T3)
Vysoká teplota času dezinfekce t2
Nastavení času spuštění dezinfekce

14

I

Výběr použití čerpadla

15
16

I
I

17
18

Popis

Rozsah

Výchozí hodnota

Nastavená teplota vody v nádrži (TS1)

10 ~70 °C

50 °C

Rozdíl teploty vody TS6
Teplota vody v nádrži pro vypnutí elektrického ohřevu
(TS2)
Čas zpoždění elektrického ohřevu

2 ~ 15 °C

5 °C

Nastavitelné (při běžném
provozu může upravit i
uživatel)
Nastavitelné

10~85 °C
0 ~ 90

60 °C
6

Nastavitelné
t * 5 min, nastavitelné

50 ~70 °C

70 °C

Nastavitelné

0 ~ 90 min
0~23

30 min
23

0/1/2

0

15~50 °C
1 ~ 15 °C

35 °C
2 °C

I
I

Nastavení teploty cirkulace vody
Kompenzace pro cirkulaci teplé užitkové vody
Rozdíl teploty vody pro restartování čerpadla solárního
ohřevu
Kompenzace pro cirkulaci vody solárního ohřevu

Nastavitelné
Nastavitelné
Nastavitelné
(0 = vypnuto, 1 = použití pro
cirkulaci teplé vody, 2 =
použití pro cirkulaci vody
solárního ohřevu)
Nastavitelné
Nastavitelné

5 ~ 20 °C
1 ~ 4 °C

5 °C
2 °C

19

I

Nízká venkovní teplota pro zapnutí elektrického ohřevu

0/1

20

I

Zapnutí elektrického ohřevu při odmrazování

0/1

21

I

Interval dezinfekce

A

U

Spodní teplota nádrže T2

0 ~ 99 °C

B

U

Horní teplota nádrže T3

0 ~ 99 °C

C

U

Teplota výměníku

- 15 ~99 °C

D

U

Teplota vracejícího se plynu chladiva

- 15 ~99 °C

E

U

Okolní teplota

- 15 ~ 99 °C

F

U

Teplota teplé vody / vody solárního ohřevu

G

U

Otevřené fáze EXV

1 ~ 30 dnů

0~125 °C
10 ~ 47 fází

Poznámky

Nastavitelné
Nastavitelné
Nastavitelné
1
0 = vypnuto, 1 = zapnuto
Nastavitelné
1
0 = vypnuto, 1 = zapnuto
7 dnů
Nastavitelné
Aktuální zkušební hodnota. V případě závady se
zobrazí chybový kód P1
Aktuální zkušební hodnota. V případě závady se
zobrazí chybový kód P2
Aktuální zkušební hodnota. V případě závady se
zobrazí chybový kód P3
Aktuální zkušební hodnota. V případě závady se
zobrazí chybový kód P4
Aktuální zkušební hodnota. V případě závady se
zobrazí chybový kód P5
Aktuální zkušební hodnota. V případě závady se
zobrazí chybový kód P6, žádná chyba v případě
parametru 14 = 0
N * 10 fází
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ZÁVADY JEDNOTKY A CHYBOVÉ KÓDY

Dojde-li k chybě, automaticky se zapne ochranný režim, deska okruhu a regulátor zobrazí chybová hlášení.
Ochrana/
závada

Chybový kód

Pohotovostní režim

LED ukazatel

Možné příčiny

Nápravná opatření

Zhasnuto

Normální provoz

Svítí

Závada senzoru spodní
teploty nádrže

P1

Závada senzoru horní
teploty nádrže

P2

Závada senzoru teploty
výparníku

P3

Závada senzoru
vracejícího se plynu

P4

Závada senzoru okolní
teploty
Závada senzoru teploty
teplé užitkové vody /
vody solárního ohřevu

P5

*•

1)
2)

Otevřený okruh senzoru
Zkrat senzoru

1)

1 zhasnutý)

2)

Zkontrolujte připojení senzoru
Vyměňte senzor

**•

1)
2)

Otevřený okruh senzoru
Zkrat senzoru

1)
2)

Zkontrolujte připojení senzoru
Vyměňte senzor

(3 bliknutí, 1 zhasnutí)

1)
2)

Otevřený okruh senzoru
Zkrat senzoru

1)
2)

Zkontrolujte připojení senzoru
Vyměňte senzor

Otevřený okruh senzoru
Zkrat senzoru

1)

Zkontrolujte připojení senzoru
Vyměňte senzor

Otevřený okruh senzoru
Zkrat senzoru

1)

(2 bliknutí, 1 zhasnutí)

***•
****•

1)

(4 bliknutí, 1 zhasnutí)

2)

*****•

1)

(5 bliknutí, 1 zhasnutí)

2)

P6

Zhasnuto

1)
2)

Stav vzdáleného
spínacího signálu

P7

Zhasnuto

Ochrana před příliš
vysokou teplotou T6

P8

Zhasnuto

2)
2)

Zkontrolujte připojení senzoru
Vyměňte senzor

Otevřený okruh senzoru
1) Zkontrolujte připojení senzoru
Zkrat senzoru
2) Vyměňte senzor
Když je vzdálený signál zapnutý,
nebude P7
zobrazeno na regulátoru, když bude
vzdálený signál vypnutý, P7 se
zobrazí. Nejedná se o chybový kód,
ale o stav vzdáleného spínacího
signálu.
P8 se zobrazí při 125 °C a zmizí při
120 °C
2) Zkontrolujte, a bude-li to nutné, vyměňte
senzor
1) Zkontrolujte, jestli je teplota v přívodu
vzduchu nad pracovním limitem
2) Zkontrolujte, jestli je nádrž plná vody Pokud
ne, vodu doplňte
3) Vyměňte sestavu elektronického expanzního
ventilu
4) Odeberte část chladiva
5) Vyměňte za nový spínač
6) Vypusťte a potom doplňte chladivo
1)

Příliš vysoká teplota T6
2) Problém se senzorem T6
1)

Příliš vysoká teplota v přívodu
vzduchu
2) Méně vody v nádrži
3) Sestava elektronického
expanzního ventilu zablokována
4) Příliš mnoho chladiva
5) Spínač HP poškozen
6) V systému chladiva se nachází
nestlačený plyn
1)

Ochrana před vysokým
tlakem (spínač
HP)

E1

******•
(6 bliknutí, 1 zhasnutí)

Zkontrolujte, jestli je teplota v přívodu
vzduchu nad pracovním limitem
2) Vyměňte sestavu elektronického expanzního
ventilu
3) Doplňte část chladiva
4) Vyměňte za nový spínač
5) Zkontrolujte, jestli ventilátor pracuje, když je
puštěný kompresor. Pokud ne, je se sestavou
ventilátoru nějaký problém
1)

Příliš nízká teplota v přívodu
vzduchu
2) Sestava elektronického
expanzního ventilu zablokována
3) Příliš málo chladiva
4) Spínač LP poškozen
5) Sestava ventilátoru nefunguje
1)

Ochrana před nízkým
tlakem (spínač
LP)

E2

*******•
(7 bliknutí, 1 zhasnutí)

Jestliže teplota vody v nádrži překročí 85 °C,
spínač se otevře a elektrický ohřev se z důvodu
1) Příliš vysoká teplota vody v nádrži
ochrany zastaví. Jakmile se teplota vody vrátí do
2) Spínač T85 °C poškozen
normálu, ochrana se automaticky resetuje.
2) Vyměňte za nový spínač
1)

Ochrana proti přehřátí
(spínač T85 °C)

Průtokový spínač

Odmrazit

Závada
komunikace

E3

E5

********•
(8 bliknutí, 1 zhasnutí)

*********•
(9 bliknutí, 1 zhasnutí)

********

Ukazatel
odmrazování

(všechna dlouhá bliknutí)

E8

Svítí

Není detekován žádný průtok vody: 1) Zkontrolujte napájení čerpadla
1) Čerpadlo není poháněno
2) Zkontrolujte elektrické přípojky a otáčení čerpadla
2) Závada čerpadla
Bude-li to nutné, čerpadlo vyměňte
3) Znečištěný vodní filtr
3) Vyčistěte filtr
4) Závada průtokového spínače
4) Zkontrolujte kontakty a fungování
průtokového spínače
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11 ÚDRŽBA A PRAVIDELNÉ KONTROLY
VAROVÁNÍ: Všechny práce popsané v této kapitole SMÍ PROVÁDĚT POUZE VYŠKOLENÝ PERSONÁL. Před každou
prací nebo zásahem do vnitřních součástí jednotky se přesvědčte, že je odpojeno elektrické napájení. Hlavy
kompresorů a výtlačná potrubí jsou obvykle velice horké. Buďte nanejvýš opatrní při pracích v jejich okolí.
Hliníková žebra výměníků jsou velmi ostrá a mohou způsobit těžké zranění. Buďte nanejvýš opatrní při pracích v
jejich okolí. Po skončení údržby namontujte zpět krycí panely a upevněte je pomocí šroubů, kde to bude potřeba.
VAROVÁNÍ: Jednotka by měla být instalována tak, aby byl k dispozici adekvátní volný prostor pro údržbu a
opravy. Záruka se nevztahuje na náklady související s plošinami nebo manipulačním vybavením nezbytným pro
jakoukoliv údržbu.
Okruhy chladiva nesmí být naplněny jiným plynem, než je uveden na identifikačním štítku. Použití jiného
chladiva může způsobit vážné poškození kompresoru.
Je zakázáno používat jiné chladicí oleje, než jsou předepsány v tomto návodu. Použití jiného oleje může způsobit
vážné poškození kompresoru.
Bude-li dostatečný odtok vody, doporučujeme, abyste pro snížení úniků tepla, prevenci tvorby vodního kamene a
úsporu energie nastavili nižší teplotu.
Je dobrým pravidlem provádět pravidelné kontroly pro ověření správného fungování jednotky:
PROVOZ

1 měsíc

Často kontrolujte přívod vody a vzduchovou ventilaci, abyste se vyhnuli nedostatku vody nebo vzduchu ve
vodním okruhu.

x

Zkontrolujte, že bezpečnostní a ovládací zařízení pracují správně.
Zkontrolujte případný únik oleje z kompresoru.

x
x

Zkontrolujte, jestli neuniká voda z hydraulického okruhu.

x

Zkontrolujte správné fungování externího průtokového spínače (bude-li instalován).

x

Vyčistěte kovové filtry vodního okruhu, abyste zachovali dobrou kvalitu vody. Nedostatek vody a znečištěná
voda mohou poškodit jednotku.

x

Stlačeným vzduchem vyčistěte žebrovaný výměník tepla (doporučujeme ponechat jednotku na suchém a čistém
dobře odvětrávaném místě).
Zkontrolujte, že jsou řádně upevněné všechny svorky na elektrické desce a svorky kompresoru.
Ujistěte se, že jsou elektrické součástky v dobrém stavu. Bude-li zde poškozená nebo páchnoucí součástka, včas
ji vyměňte.
Utěsnění vodních přípojek.
Jednotku čistěte měkkým vlhkým hadříkem.
Abyste zachovali efektivní provoz, doporučujeme pravidelné čištění nádrže a elektrického ohřevu.
Abyste zachovali efektivní provoz, pravidelně čistěte všechny externí filtry.
Správné napětí.
Správný příkon.
Zkontrolujte všechny součástky jednotky a tlak systému. Vyměňte případné vadné součástky a, bude-li třeba,
doplňte chladivo.
Zkontrolujte provozní tlak a přehřívání, resp. podchlazování.
Zkontrolujte účinnost cirkulačního čerpadla.

x

4 měsíce 6 měsíců

x
x
x
x
x
x

Nebude-li tepelné čerpadlo delší dobu používáno, vypusťte prosím z jednotky všechnu vodu, aby zůstala
v dobrém stavu. Vypusťte prosím vodu z nejnižšího bodu, abyste předešli zamrznutí v zimě. Před restartováním
tepelného čerpadla je nutné doplnit vodu a provést úplnou kontrolu.
Zkontrolujte hořčíkovou anodu a, bude-li to nutné, vyměňte ji.

11.1

x
x
x
x
x
x
každoročně

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podle norem týkajících se vypouštění látek rozkládajících stratosférický ozón je zakázáno vypouštět chladiva do
atmosféry. Na konci jejich provozní životnosti je nutné je shromáždit a odevzdat prodejci nebo na příslušném
sběrném místě. Chladivo R134A patří mezi regulované látky a z tohoto důvodu podléhá uvedeným normám. Zvláštní
pečlivost se doporučuje během servisních prací, aby byl případný únik chladiva co možná nejmenší.
Toto zařízení obsahuje chladivo R134a v množství uvedeném ve specifikacích. R134a nevypouštějte do
atmosféry: R134a je fluorovaný skleníkový plyn s potenciálem globálního oteplování (GWP) = 1 300.
Měl by je servisovat nebo demontovat pouze kvalifikovaný odborník.
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12 ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
V této části jsou uvedeny užitečné informace pro diagnostiku a nápravu některých problémů, k nimž může dojít. Než
začnete s odstraňováním problémů, proveďte důkladnou vizuální kontrolu jednotky a hledejte zjevné defekty, jako
jsou uvolněné přípojky nebo vadné vodiče.
Než kontaktujete svého místního prodejce, přečtěte si pozorně tuto kapitolu, ušetří vám čas a peníze.
Při kontrolování elektrické skříňky jednotky se vždy ujistěte, že je hlavní spínač jednotky vypnutý.

Níže uvedené pokyny mohou pomoci vyřešit váš problém. Nepodaří-li se vám problém vyřešit, konzultujte svého
instalačního technika / místního prodejce.
 Žádný obrázek na regulátoru (prázdný displej). Zkontrolujte, zda je stále připojeno hlavní napájení.
 Objeví-li se jeden z chybových kódů, obraťte se na svého místního prodejce.
 Naplánovaný časovač nefunguje, ale naprogramované operace jsou prováděny v nesprávném čase (např. o 1
hodinu později nebo dříve). Zkontrolujte, že jsou správně nastaveny hodiny a den v týdnu, v případě potřeby
upravte.

13 VYŘAZENÍ JEDNOTKY Z PROVOZU
Jakmile jednotka dosáhne konce své životnosti a musí být odstraněna nebo vyměněna, doporučuje se následující postup.
Chladivo musí být recyklováno kvalifikovaným personálem a odesláno do příslušného sběrného střediska.
Mazací olej kompresorů musí být shromážděn a odeslán do vhodného sběrného střediska.
Rám a různé součásti, které již nelze dál využívat, musí být rozebrány a roztříděny podle materiálů, zejména s
ohledem na měď a hliník, které jsou v jednotce použité ve značném množství.
Tyto postupy umožňují snadnou regeneraci a recyklaci materiálů a snižují tedy dopad na životní prostředí.
•
•
•

14 POŽADAVKY NA LIKVIDACI
Demontáž jednotky, likvidace chladiva, oleje a jiných součástek musí být prováděny v souladu s místními a národními
právními předpisy.
Váš výrobek je označen tímto symbolem. Ten znamená, že elektrické a elektronické výrobky nesmí být
likvidovány společně s netříděným komunálním odpadem.
Nepokoušejte se demontovat systém sami: demontáž systému, likvidaci chladiva, oleje a dalších součástek
musí provádět kvalifikovaný instalační technik v souladu s místními a národními právními předpisy.
Jednotka musí být zlikvidována ve specializovaném recyklačním zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku
pomůžete zabránit případným nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací prosím
kontaktujte instalačního technika nebo místní úřady.
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15 TECHNICKÉ VLASTNOSTI
CALIDO
200

TECHNICKÉ ÚDAJE
Elektrické napájení
Skutečná kapacita nádrže na vodu
Topná kapacita
Jmenovitý příkon
Jmenovitý elektrický proud
COP
Max. příkon
Max. elektrický proud

V/Ph/Hz
L
W
W
A
W/W
W
A

228

CALIDO
300
|

CALIDO-S
200

286

|

CALIDO-S
300

220-240/1/50
220
|
278
1870* (+1200**)
503* (+1200**)
2.23* (+5.2**)
3.72*
765 (+1200**)
3.5 (+5.2**)

Max. teplota v odtoku vody (bez použití
elektrického ohřevu)

°C

60

Max. teplota vody
Min. teplota vody při spuštění

°C
°C

70

Okolní pracovní teplota
Max. výpustní tlak chladiva
Max. sací tlak chladiva

°C
bar
bar

-10 ~ +43
24

Typ chladiva
Náplň chladiva

Kompresor

CALIDO-D
200
|

217

|

273

10

6
R134a
920
otáčivý
Toshiba

g
Typ
Značka
Model
Kompresorový olej

PJ125G1C-4DZDE
ESTER OIL VG74, 400 ml

Typ
W
ot./min.

asynchronní motor
80
1250

Průtok vzduchu bez statického tlaku vzduchu
Průtok vzduchu se statickým tlakem vzduchu 60
Pa

m3/h

450

m3/h

350

Průměr potrubí
Max. povolený tlak v nádrži
Vnitřní materiál nádrže
Pomocný elektrický ohřev

mm
bar

177 (odpovídá pružnému 180mm potrubí)
10
S235JR dvojvrstvý
1.2

Motor ventilátoru

CALIDO-D
300

kW

Elektronický expanzní ventil

ano

hořčíková anoda

ano

Materiál výměníku tepla tepelného čerpadla (kondenzátor)
Povrch výměníku solárního ohřevu
m2

Hliníková slitina
/

Povrch pomocného výměníku

m2

/

Průtok výměníku solárního ohřevu***

m3/h

/

Průtok pomocného výměníku***

m3/h

/

1,2
/

Max. tlak výměníku

bar

/

6

Materiál výměníku
Přívod studené vody

palce

Odtok teplé vody

palce

Přívod/odtok solárního zdroje vytápění

palce

/

G 1" vnitřní

G 1" vnitřní

Přívod/odtok pomocného zdroje vytápění

palce

/

/

G 1" vnitřní

0,8
1,2

0,5

0,8
6

G 1" vnitřní

pružná plastová trubka o délce 0,3 m a ø 022 mm
palce

Bude instalována externě

Třída ochrany IP

IPX1

Čisté rozměry

mm

Rozměry balení

mm

Čistá hmotnost
Hmotnost s plným stavem vody
Hmotnost brutto
Hladina hluku

1,2
0,5

Mořený S235JR
G 1" vnitřní

Odtok kondenzované vody
Výpusť

1,2
/

kg

ø 654 x 1 638
700 x 700 x 1
760
98.0

ø 654 x 1 888
700 x 700 x 2
010
106.5

ø 654 x 1 638
700 x 700 x 1
760
113.0

ø 654 x 1 888
700 x 700 x 2
010
121.5

ø 654 x 1 638
700 x 700 x 1
760
121.0

ø 654 x 1 888
700 x 700 x 2
010
129.5

kg
kg

326.0
112.0

392.5
121.5

333.0
127.0

399.5
136.5

338.0
135.0

402.5
144.5

dB (A)

46
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POZNÁMKY:
* Výkon a příkon za následujících podmínek:
okolní teplota 20 °C, teplota vody od 15 °C do 55 °C (předběžná data).
** Týká se doplňkového elektrického ohřevu.
Při dezinfekci může elektrický ohřev ohřát vodu maximálně na 70 °C.
*** Hodnoty týkající se zabudování do kotle podle norem DIN 4708 (80/60 °C v primárním okruhu, 10/45 °C v sekundárním okruhu).

16 PRACOVNÍ OMEZENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA

Teplota vody [°C]

PRACOVNÍ OBÁLKA

Okolní teplota [°C]
Abyste předešli možnému zásahu bezpečnostních prvků, doporučujeme, abyste jednotku provozovali v hranicích níže
uvedených omezení.

černá

červená

4cestný ventil
modrá

CN3

Průtokový spínač

bílá

GND
ŽÁDNÉ Hlavní řídící deska
GND
HTP
GND
LP
GND
ČAS
GND
FS
GND

Kompresor

modrá

černá

Poznámka:
černá, modrá, hnědá,
oranžová, bílá, žluto-zelená,
žlutá – barvy vodičů

žluto-zelená

černá

červená

K čerpadlu

Zásuvka: napájení 220-240
V~50 Hz

žlutozelená

Elektronický
expanzní ventil

Tepelný vypínač

CN19

černá

bílá

Vysokotlakový spínač zelená

Termostat T 85 °C bílá
Nízkotlakový spínač černá

REGULÁTOR

černá

modrá

modrá

žluto-zelená
S
R
bílá
Pojistka
černá
AC-N VÝSTUP5 VÝSTUP4
červená
Transformátor
VÝSTUP3
červe
VÝSTUP
ná
CN1
1
červená
bílá
červená
VÝSTUPčervená černá
CN2
hněd 2
Elektrický ohřev
12V
VODIČ
á
NET

černá

černá

hnědá

17.1

červená
VENTILÁT
Ventilátor
kondenzátoru OR
černá

hnědá
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17 SCHÉMA ZAPOJENÍ

Podívejte se prosím na schéma zapojení na elektrické skříňce.

STANDARDNÍ PŘIPOJENÍ

CN4

GND
Teplota solární TUV
GND
Teplota vracejícího se plynu

GND
Teplota cívky

GND
Horní teplota nádrže

GND
Spodní teplota nádrže
GND
Okolní teplota

CALIDO

Průtokový spínač

bílá

bílá
CN3

GND
Teplota solární TUV
GND
Teplota vracejícího se
plynu
GND
Teplota cívky
GND
Horní teplota nádrže
GND
Spodní teplota nádrže
GND
Okolní teplota

černá

GND
HTP
GND
LP
GND
ČAS
GND
FS
GND

modr
á

černá červe
ná

žlutoS zelen
bíláá
Kompresor
kondenzátoru

černá

Poznámka:
černá, modrá, hnědá, oranžová, bílá,
žluto-zelená, žlutá – barvy vodičů

žluto-zelená

černá

Napájení 230 V/1/50
Hz (max. 20 A)
(k souhlasnému
externímu relé nebo
přímému napájení
speciálního oběhového
čerpadla)

červe
ná

K ČERPADLU

Zásuvka: napájení 220-240
V~50 Hz

černá

žlutozelen
á

Elektronický expanzní
ventil

CN19

černá

černá

Vysokotlakový spínač zelená

Nízkotlakový spínač černá

Termostat T 85 °C bílá

4cestný ventil KOMPRES
OR
Ventilátorčervená
modr
černá
modr
kondenzátoru
á
červe
černá
á
ná
R
AC-N VÝSTUP5 VÝSTUP4
POJIS červe
černá
VÝSTUP3
TKA
ná
Transformátor
červe
VÝSTUP
CN1
ná
1
červe
bílá
ná
12V
VÝSTUP
CN2
hněd
NET
REGULÁTOR
Hlavní řídící deska
2
GND
á
ŽÁDNÉ

VENTI
LÁTO

17.2

modr
á
hněd
á

hnědá
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PŘIPOJENÍ POMOCNÉHO TEPELNÉHO ZDROJE

červená

bílá

Průtokový spínač

černá

černá

bílá

CN3

Nízkotlakový spínač černá

GND
ČAS
GND
Vysokotlakový spínač zelená FS
GND
černá

Termostat T 85 °C bílá

REGULÁTOR

bílá

Transformátor

CN19 CN4

GND
Teplota solární TUV
GND
Teplota vracejícího se
plynu
GND
Teplota cívky
GND
Horní teplota nádrže
GND
Spodní teplota nádrže
GND
Okolní teplota

Napájení 230 V/1/50
Hz (max. 20 A)
(k souhlasnému
externímu relé nebo
přímému napájení
speciálního oběhového
čerpadla)

Poznámka:
černá, modrá, hnědá,
oranžová, bílá, žluto-zelená,
žlutá – barvy vodičů

žlutozelen
á

Tepelný
vypínač

červe modr
á
ná
Elektrický ohřev
červe
ná
Volič (není
součástí
dodávky)

černá

červe
ná

K ČERPADLU

Zásuvka: napájení 220-240
V~50 Hz

černá

žlutozelen
á

Elektronický expanzní
ventil

modr
KOMPRES černá
červe
á
OR
ná
R S žlutoPOJIS
černá bílá zelen
AC-N VÝSTUP5 VÝSTUP4 VÝSTUP3
červe
á
TKA
Kompresor
ná
VÝSTUP
kondenzátoru
CN1
1
červe
CN2
černáčerve
VÝSTUP
12V
náhněd
NET
ná
2
GND
á
ŽÁDNÉ Hlavní řídící deska
GND
modr
HTP
GND
á
LP
černá

4cestný ventil

modr
á

modr
á
hněd
á

17.3

hněd
á
červe
ná
VENTI
Ventilátor
LÁTO
černá
kondenzátoru
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PŘIPOJENÍ POMOCNÉHO TOPNÉHO ZDROJE POMOCÍ EXTERNÍHO SPÍNAČE
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18 OMEZENÍ ZÁRUKY
Tato záruka se nevztahuje na vady z následujících příčin:

škody způsobené nárazy nebo nehodami během přepravy a manipulace nebo nevhodným použitím jednotky

jednotka je nainstalována v nevhodném prostředí (agresivním, vystavena mrazu, ...) a bez dodržení minimálního
požadovaného prostoru

jednotka je instalována venku

v potrubí přívodu vody není instalován vodní filtr

v potrubí přívodu vody (a v okruhu solárního ohřevu vody, je-li nainstalován) nejsou nainstalovány pojistný ventil a expanzní
nádrž

tvrdost vody < 15°f

elektrické napájení s výkyvy frekvence nebo napětí, které neodpovídají jmenovité charakteristice stroje

nesprávná údržba a neprovedení výměny anody

vadné elektrické přípojky, nesprávné uzemnění, nerespektování schémat zapojení od výrobce

chybějící nebo nesprávně namontované ochranné kryty

abnormální usazeniny vodního kamene na bezpečnostních hydraulických zařízeních nebo na vnitřních příslušenstvích

žádná údržba hydraulického bezpečnostního systému

použití hydraulických bezpečnostních skupin, které nejsou v souladu s normou EN 1487

změna vybavení jednotky bez schválení výrobce nebo použití neschválených náhradních dílů

Zásobník na teplou vodu s tepelným čerpadlem

Via Gettuglio Mansoldo (Loc. La Macia)
37040 Arcole
Verona - Itálie
Tel. +39 - 045.76.36.585 r.a.
Fax +39 - 045.76.36.551 r.a.
www.maxa.it
e-mail: maxa@maxa.it

Údaje uvedené v tomto návodu jsou čistě orientační.
Výrobce si vyhrazuje právo změnit údaje, kdykoliv to
bude považovat za nezbytné.

CALIDO

