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Rozměry a instalace venkovní jednotky 

 

i-HWAK V4  (monoblok) 6kW / 8kW 10kW / 12kW 14kW / 16kW 

Rozměr A (vzdálenost děr) 32,9 cm 39,3 cm 40,4 cm 

Rozměr B (vzdálenost děr) 54 cm 67,3 cm 63,4 cm 

Hmotnost (provozní) 68 kg 97 kg 130 kg 

Rozměry (š x v x h) 93 x 77 x 36 cm 105 x 90 x 47 cm 105 x 141 x 46 cm 

Jednotku je doporučeno umístit cca 0,3m nad terénem (popřípadě i výše dle obvyklé výšky sněhu). 

Před jednotkou musí být min. 1,5m volného prostoru. Vzadu (na straně sání vzduchu) je doporučeno 

ponechat 0,4m (min. však 0,2m) volného prostoru.  Z boční a vrchní strany je žádoucí ponechat 

servisní prostor 0,5m. 

Nejlepší instalace je na pevný betonový základ se vsakovací jámou (kačírek) uprostřed pro vsakování 

kondenzátu vytékajícího z jednotky (může být až desítky litrů denně – v závislosti na vzdušné 

vlhkosti). V případě instalace na konzolách na zdi se v některých případech mohou přenášet vibrace 

do objektu. 

 Za účelem zamezení šíření hlučnosti se pokud možno vyvarujte se instalace u ložnice, v rohu nebo 

mezi protilehlými stěnami. 

Přípojka vodního potrubí 1“M je umístěna vpravo dole (viz půdorys výše). Pozor na váhové přetížení 

přípojky! 

  



Doporučené hydraulické zapojení 

 

Tepelné čerpadlo pracuje do -20°C venkovní teploty. Teplota přívodu by neměla být nižší než 25°C. 

Tepelné čerpadlo disponuje základní ochranou před zamrznutím (spuštění oběhového čerpadla, 

topné kabely na výměnících). Pro další ochranu lze použít nezávislý topný kabel na vodní potrubí, 

nemrznoucí směs (s koncentrací glykolu max. 35%) nebo ventil EXOGEL (v nabídce ENBRA), který 

vypustí vodu před zamrznutím. 

Zásobník TV 

Zásobník TV musí mít dostatečnou plochu výměníku (nikdy ne menší než 2,5m2) a z důvodu teplotní 

ztráty na výměníku nelze nastavit příliš vysokou teplotu (pakliže se nejedná o zásobník akumulační). 

Doporučujeme ponechat 48°C (z výroby) a 1xtýdně zahřát el. topným tělesem na minimálně 60°C.  

Trojcestný ventil 

Trojcestný ventil má pohon 230V, dobu překlopení do 30s. Ve stavu bez napětí směřuje do 

akumulační nádoby otopné soustavy. Lze použít pouze ventily s pružinou. 

El. topná tělesa v akumulační nádobě (s provozními termostaty!) 

U jednotek do 10kW volíme obvykle 100l akumulační zásobník a jedno 6kW topné těleso. U jednotek 

nad 10kW pak nádobu PS200N+ a 2 topná tělesa. Jedno těleso je zapojeno k TČ. Druhé (je-li 

přítomno) slouží zpravidla jako záložní a je zapojeno pak přímo do rozvaděče. 

Zapojení termostatu – možnosti: 

1) k sekundárnímu oběhovému čerpadlo za akumulací 

2) ke svorkám 15.1-15.2 na tepelném čerpadle (termostat musí mít hysterezi minimálně 1°C!) 

Upozornění: Jednotka bez GI modulu neumí spínat oběhové čerpadlo za akumulační nádobou.  



Typ a zapojení kabeláže 
 typ kabel jistič svorky na TČ Nastavení 

regulátoru 

Tepelné čerpadlo 6 kW 230V CYKY 3 x 2,5 16 A char. C L, N, GND  

10 kW 230 V CYKY 3 x 4 25 A char. C L, N, GND  

14 kW 400V CYKY 5 x 2,5 16 A char. C L1, L2, L3, N, GND 

Čidlo zásob. TV NTC 10kΩ při 
25°C β3435 

JYTY 2 x1 - 17.1-17.2 H17=6, 
H10=1 

Čidlo akumulace NTC 10kΩ při 
25°C β3435 

JYTY 2 x1 - 19.1-19.2 H18=41 

El. topné těleso 
v akumulační 
nádobě 

6 kW Napájení CYKY 
5 x 4 do 
rozvaděče 
 
Spínání stykače 
CYKY 3 x 1,5 

3 x 16A 
char. B 

6.1 (fáze) - 6.2 
(neutrální) 
Pomocí 
napěťového 
výstupu 230V 
spíná stykač el. 
topného tělesa 
(těleso nelze 
zapojit 
napřímo!) 

H81=22  
(z výroby) 
R10=1 
R24=1 
 

Trojcestný ventil S pohonem 
230V 

CYKY 3 x 1,5 - 11.1 (fáze) - 
11.2 (neurální) 

H84=6 

Topné těleso 
zásobníku TV 

Jednofázové topné těleso s provozním termostatem o výkonu max. 3,5 kW 
zapojeno přímo do rozvaděče na časový spínač na DIN lištu CS4-16 
(Dodavatelem je Elecktrobock, ceníková cena 363 Kč bez DPH). 
Spínač nastavíme na spínání 1x týdně na ohřev 60-70°C. 
Parametr r15 nastavte na 0 
V případě případné poruchy lze ohřev zásobníku TV snadno zprovoznit 
přepnutím spínače do manuálního režimu. 

Připojení 
regulátoru Hi-T 
(volitelný) 

Pětižílový stíněný (kroucený) kabel 5 x min. 0,75 
mm2 
Např. FTP venkovní kabel Cat5E 
Připojení na svorky: 
 1:12V+, 2:12V-, 3:GNDR, 4:R+, 5:R- 
Po instalaci Hi-T vždy nastavte datum a čas. 

 

Nastavení parametrů na regulátoru jednotky: 

Stiskněte PRG, šipkami vyhledejte položku PSS, potvrďte 

PRG, zadejte heslo 195, šipkami vyhledejte položku Par, 

potvrďte PRG a vyhledejte danou skupinu parametrů: 

Parametry H naleznete ve skupině parametrů CnF. 

Parametry b naleznete ve skupině parametrů Re. 

Parametry r naleznete ve skupině parametrů Fro. 

Změněnu parametru potvrďte tlačítkem PRG. Zpět se vrátíte pomocí  tlačítka MODE/ESC.  



Uvedení do provozu 
Před prvním spuštěním je nutno jednotku ponechat pod napětím po dobu několika hodin, aby se 

ohřál olej v kompresoru (v chladném počasí se doporučuje minimálně 12 hodin). 

Zkontrolujte také, že se po několika minutách zvýší teplota ohřívače kompresoru o 10-15°C. 

Pro funkci odvzdušnění po přihlášení (kód PSS je 195) v režimu OFF stiskněte obě šipky po dobu 

několika sekund a tím spustíte oběhové čerpadlo na max. otáčky. 

Správný sled fází u třífázových jednotek signalizuje oranžová dioda (v blízkosti pojistek). 

Nastavení regulátoru 

Teplotní spád a ekviterma 

V případě podlahového vytápění není zpravidla nutné měnit teplotní spád ani aktivovat ekvitermu. 

V případě systému s radiátory je vhodné zvýšit teplotní spád: parametr P09 na 4 nebo 5 °C. 

Ekviterma pro radiátory: b08=1 (aktivace ekvitermy), b10= -10 (pokles výstupní teploty o 10°C při 

venkovní teplotě +15°C), b12= -15, b14=30 

Spínání bivalence 

Parametr r12 definuje dobu (v minutách), po které se spustí bivalence pokud se nedosáhne 

požadované teploty. 

Komplikovanější otopné soustavy 

Kombinace radiátorů s fancoily (např. MI jednotkami) pro chlazení 

Ventil zamezující vstupu studené vody do radiátorů zapojíme ke svorkám 14.1-14.2 a nastavíme 

H85=31 

Vzdálené ovládání vytápění a chlazení 

Aktivujeme nastavením H=46=3 na svorkách 16.1-16.2. Rozepnutý kontakt znamená vytápění, 

sepnutý chlazení. Funkci  lze použít např. u termostatů, které umí režim chlazení. 

Plynový kotel jako bivalence pro vytápění 

Při nastavení H81=29, r23=4 a r32=1 umí tepelné čerpadlo dát signál kotli na svorkách 6.1 (fáze) - 6.2 

(neutrální). Pokud není přítomno el. topné těleso jako bivalence, nastavte ještě r24=0. 

 

Příklad nastavení: 

1) TČ pracuje do -20°C, když nestíhá, pomáhá kotel: 

H81=29, r23=4, r32=1, r24=0, r28=r08=-20°C 

  



Chybová hlášení 
Kód Popis chyby Bližší informace o chybě 

E000 Vzdálené vypnutí Nejedná se o chybu 

E001 Vysoký tlak (nad 41 barů) 

Nevhodně umístěné teplotní čidlo v zásobníku, 
příliš vysoká požadovaná teplota zásobníku, 
příliš moc chladiva, malý objem vody, vadný 
trojcestný ventil, … 

E002 Nízký tlak Málo chladiva 

E005 Ochrana před zamrznutím Pokud je výstupní teplota nižší než 13°C 

E006 Flowswitch 
Zavzdušnění systému, nízký tlak vody,  
znečištění flowswicthe 

E008 Nedostatečné mazání kompresoru 
Nastane, pokud kompresor nedosáhne 
požadovaných otáček za daný limit času 

E009 Vysoká výstupní teplota kompresoru  

E018 Vysoká výstupní teplota 
Pokud je nad 65°C po dobu 50s. Resetuje se při 
poklesu pod 62°C 

E041 Chyba 4-cestného ventilu.  
Pokud je při vytápění nižší výstupní teplota než 
vstupní 

E042 Nedostatečná výměna tepla výměníku TV 
Malý výměník zásobníku TV, vysoká 
požadovaná teplota,… 

E050 Vysoká teplota zásobníku TV  

E101 Závada komunikace Zkontrolujte zapojení kabeláže 

E611 Chyba čidla na vstupu vody  

E621 Chyba čidla na výstupu vody  

E631 Chyba čidla vstupu do kompresoru  

E641 Chyba čidla tlaku na výstupu kompresoru Nad 44 barů 

E651 Chyba čidla venkovního vzduchu  

E691 Chyba nízkotlakého převodníku  

E701 Chyba vysokotlakého převodníku  

E711 Chyba vstupu 0-10V  

E801 Invertor nekomunikuje s ovladačem Zkontrolujte kabely a zapojení 

E851 Chyba invertorové desky Pokud po resetu nezmizí, vyměňte desku 

E861 Nadproud motoru kompresoru  

E871 Vysoká teplota chladiče invertoru 
Zjistěte příčinu (znečištění, vysoké teploty 
prostředí,…) 

E881 Napětí DC sběrnice invertoru mimo limit  

E891 Ochrana ztráty fáze kompresoru 
Zkontrolujte, zda jsou připojeny a funkční 
všechny fáze napájení kompresoru 

E901 Nekompatibilita invertoru a kompresoru 

U chyb týkajících se invertoru spočítejte počet 
bliknutí LED diod na invertorové desce a 

postupujte dle manuálu k invertoru 
 

R911 Ochrana před přetížením invertoru 

E921 Nadproud PFC-POE invertoru 

E931 Chyba komunikace invertoru s regulátorem 

E941 Chyba konvertoru PFC invertoru 

E951 
Chyba čidla chladiče  invertoru a/nebo pokojové 
teploty 

E961 Abnormální podmínky invertoru 

E971 Chyba EEPROM invertoru 

Cyklování (časté spínání TČ) 

V případě častého spínání (cyklování) jednotky lze zvýšit hysterezi zapnutí kompresoru b25= z 2,5 na 

3,5°C a hysterezi vypnutí kompresoru  b05= z 0,5 na 1°C. 


