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PRŮMYSLOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA 
S INVERTORY A S AXIÁLNÍMI VENTILÁTORY 

 
Instalační a uživatelský manuál 

 
Modely 

i-HP 0125 - 0135 - 0250 - 0260 – 0270 

i-HP LT 0125 - 0235 - 0250 

 

 
 

Tento manuál byl vytvořen pro informační účely. 
Společnost nenese odpovědnost za výsledky návrhů a instalací založených na pochopení a/nebo aplikaci informací a specifikací uvedených v tomto manuálu. 

 Je zakázáno reprodukovat jakoukoliv formou texty a zobrazení obsažené v tomto manuálu. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katalog 

MUI01110E6820-09 

 Série 
i-HP 

PRŮMYSLOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA S INVERTORY A 
AXIÁLNÍMI VENTILÁTORY 

 

Odpad z elektronických a elektrických zařízení by neměl být považován za běžný odpad, ale měl by být likvidován v souladu s platným zákonem pro 
nakládání s tímto Typm odpadu v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/ES a následných úprav 2003/108/ES. Pokud má být výrobek nahrazen jiným 

výrobkem informujte se na příslušném místním úřadě.  
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CE CONFORMITY DECLARATION 

 
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

 
 

THE COMPANY  ADVANTIX S.P.A – VIA SAN GIUSEPPE LAVORATORE, 24 – LOC. LA MACIA Z.A.I. – 37040 – ARCOLE  - VERONA - ITALY 
SPOLEČNOST  ADVANTIX S.P.A – VIA SAN GIUSEPPE LAVORATORE, 24 – LOC. LA MACIA Z.A.I. – 37040 – ARCOLE - VERONA - ITÁLIE 

 

DECLARES 
PROHLAŠUJE 

that the unit: 
že zařízení: 

Definition : 
popis: 

Industrial invertor air/water heat pump with axial fan / 

Průmyslová invertorová tepelná čerpadla vzduch/voda s 

axiálními ventilátory 

Model N° : 
modely: 

i-HP 0125 / 0135 / 0250 / 250F / 0260 / 270 

i-HP LT 0125 / 0235 / 0250 

Serie N°: 
sériové č.: 

 
 

 

 
 

 
 

MEETS THE REQUIREMENTS OF DIRECTIVE 2006/42/CE 
SPLŇUJE POŽADAVKY SMĚRNICE 2006/42/ES 

 
 
1. The unit is in CAT. I, so it’s free from the application of Directive 2014/68/UE (Reference to Art. I, paragraph 2, point f) 
Zařízení spadá do kategorie I, takže se na něj nevztahuje směrnice 2014/68/EU (Čl. I, odstavec 2, bod f). 
 
2.  Harmonized staards applied to designing a manufacture : UNI EN 378-1, UNI EN378-2, UNI EN 12735-1 
Harmonizované normy aplikované na konstrukci a výrobu: UNI EN 378-1, UNI EN378-2, UNI EN 12735-1 
 
3. Others European Directives a harmonized staards applied to the equipment : 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, CEI EN 60204-1, UNI EN ISO 
12100, UNI EN ISO 13857, CEI EN 61000-6-3, CEI EN 61000-6-2 
Další aplikované evropské směrnice a harmonizované normy: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, CEI EN 60204-1, UNI EN ISO 12100, UNI EN ISO 
13857, CEI EN 61000-6-3, CEI EN 61000-6-2 
 
The manufacturer states, also, that the technical file is compiled a kept at ADVANTIX SpA a that the Technical Manager Paolo Ferroli is the person authorized to 
compile it. 
Výrobce také prohlašuje, že technická dokumentace je zpracována a uložena ve společnosti ADVANTIX SpA a že odpovědnou osobou za její zpracování je technický 
ředitel Paolo Ferroli. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Arcole, září / September 2018               Advantix S.p.a. 

              Paolo Ing. Ferroli 
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Manuál obsahuje informace, potřebné pro správnou a bezpečnou obsluhu zařízení i-HWAK V4, čímž jsou naplněny požadavky 
uvedené ve Směrnici 2006/42/CE (a následujících úpravách) pro strojní zařízení. 

1. CÍL A OBSAH TOHOTO MANUÁLU 

Tento manuál poskytuje základní informace ohledně instalace, provozu, údržby a obsluhy jednotek i-HWAK V4. 

 

VAROVÁNÍ: Ačkoli je tento manuál určen také pro koncového uživatele, některé úkony v něm popsané může 
vykonávat pouze pravidelně školený odborník s potřebnou kvalifikací. 

Technik, který zařízení uvede do provozu, je povinen zaškolit uživatele na obsluhu zařízení a informovat jej o 
pravidelných kontrolách. 

Instalatér je povinen předat koncovému uživateli všechnu nezbytnou dokumentaci k výrobku (včetně tohoto 
manuálu) a poučit ho o nutnosti uchovat tento manuál na bezpečném místě pro budoucí potřeby. 

Tento manuál popisuje vlastnosti výrobku v okamžiku, kdy je uváděno na trh; je proto možné, že nebude obsahovat pozdější 
technologická vylepšení zavedená společností v rámci jejího neustálého úsilí zvýšit výkon a zlepšit ergonomii, bezpečnost a 
funkčnost svých produktů. 
Společnost se proto necítí povinna aktualizovat manuály pro předchozí verze zařízení. 
Doporučujeme, aby uživatel dodržoval pokyny uvedené v manuálu, zvláště pak ty, které se týkají bezpečnosti a běžné údržby. 

1.1 JAK S TÍMTO MANUÁLEM ZÁCHÁZET 

Manuál musí být vždy k dispozici poblíž jednotky, ke které odkazuje. Musí být uložen na bezpečném místě, mimo prašné prostředí 
a vlhkost. Musí být k dispozici pro všechny uživatele, aby v něm mohli ověřovat informace kdykoliv, když mají pochyby o tom, jak 
zařízení funguje. 
Společnost si vyhrazuje právo své výrobky a související manuály upravovat, a to bez nutnosti aktualizovat předchozí verze 
referenčních materiálů. Nepřejímá žádnou odpovědnost za možné nepřesnosti v manuálu, pokud souvisejí s chybami při tisku či 
kopírování. 
Zákazník je povinen uchovávat aktualizovanou kopii manuálu nebo jeho částí dodaných výrobcem jako přílohu k tomuto manuálu. 
Společnost je připravena poskytovat podrobné informace o tomto manuálu a informovat ohledně použití a údržby svých jednotek.  

1.2 GRAFICKÉ SYMBOLY 

 
Označuje úkony, které jsou pro lidi nebezpečné a/nebo narušují správný provoz zařízení. 

 
Označuje zakázané úkony. 

 

Označuje důležité informace, kterými se obsluha musí řídit, aby mohl být zaručen správný a bezpečný provoz 
zařízení. 

2 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

Každá jednotka byla navržena v souladu s následujícími směrnicemi a harmonizovanými normami:  
• Směrnice EU 97/23/ES, 2006/42/ES, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU 
• UNI EN 378-1, 378-2, EN 12735-1 
• UNI EN ISO 12100, EN 60204-1, UNI EN ISO 13857 
• CEI EN 61000-6-3, IEC 61000-6-2. 

3 POVOLENÁ VYUŽITÍ 

 Společnost vylučuje jakoukoliv smluvní či mimosmluvní odpovědnost za škodu či újmu způsobenou osobám, zvířatům či na 
majetku nesprávnou instalací, nastavením a údržbou, nevhodným užíváním zařízení a částečným nebo povrchním přečtením 
informací obsažených v tomto manuálu. 

 Tyto jednotky byly navrženy pouze pro ohřívání nebo chlazení vody. Jakékoliv jiné použití, které nebylo výslovně schváleno 
výrobcem, je nepovolené. 

 Umístění zařízení a hydraulických a elektrických obvodů musí být stanoveno kvalifikovaným technikem, který musí vzít v 
úvahu technické požadavky, příslušné místní zákony a schválené specifikace. 

 Všechny práce musí být provedeny vyškoleným a kvalifikovaným personálem, který je kompetentní podle předpisů platných 
v dané zemi. 
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4 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Před uvedením jednotek i-HP do provozu je nutné, aby byl každý uživatel dokonale seznámen se všemi funkcemi a ovládacími 
prvky zařízení a musí prostudovat informace uvedené v manuálu a porozumět jim. 

 

Je přísně zakázáno odstraňovat a/nebo upravovat bezpečnostní prvky. 

Děti ani postižené osoby bez doprovodu nesmějí zařízení používat. 

Nedotýkejte se zařízení, pokud jste bosí nebo je některá část vašeho těla vlhká či mokrá. 

Elektrické kabely z jednotky nevytahujte, neodstraňujte, ani s nimi nekruťte, a to ani v případě, když je jednotka 
odpojena od zdroje napájení ze sítě. 

Na jednotku nešlapejte, nesedejte si na ni, ani na ni neumisťujte žádné předměty. 

Na jednotku nestříkejte ani nelijte vodu. 

Balicí materiály (lepenka, svorky, plastikové pytle atd.) nenechávejte v blízkosti dětí, ani je nelikvidujte tak, aby k nim 
děti měli přístup – mohly by představovat nebezpečí. 

 

Každý běžný i mimořádný úkon údržby může být proveden jen tehdy, pokud je zařízení vypnuto a odpojeno od zdroje 
elektrické energie. 

 
Do pohyblivých částí stroje nevkládejte ruce, ani šroubováky, maticové klíče či jiné nástroje. 

 
Dohledová osoba pro zařízení i údržbář musí být dostatečně zaškoleni pro své úkoly z hlediska bezpečnosti. 

 

Obsluha musí vědět, jak používat prvky osobní ochrany, a znát předpisy týkající se prevence nehod uvedené ve 
státních a mezinárodních zákonech a normách. 

4.1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Evropské společenství přijalo řadu směrnic týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti – patří sem i směrnice 
89/391/EHS, 89/686/EHS, 89/655/EHS, 86/188/EHS a 77/576/EHS. Každý zaměstnavatel musí zavést příslušná opatření a zajistit, 
aby je pracovníci dodržovali: 

 

Neupravujte ani nenahrazujte žádné části zařízení bez výslovného souhlasu výrobce. V případě neoprávněných 
úkonů neponese výrobce žádnou odpovědnost. 

 

Použití komponent, spotřebního materiálu či náhradních dílů, které nejsou v souladu s doporučeními výrobce a/nebo 
nejsou uvedeny v manuálu, může být nebezpečné pro obsluhu, či může vést k poškození zařízení 

 

Pracoviště obsluhy musí být čisté, uklizené a bez předmětů, které by bránily volnému pohybu. Je nutné zajistit 
vhodné osvětlení pracoviště, aby obsluha mohla provádět požadované úkony bezpečně. Nedostatečné nebo 
nadměrné osvětlení představuje riziko. 

 

Zajistěte, aby pracoviště vždy bylo dostatečně větrané a aby odtahové ventilátory byly funkční, v dobrém stavu a 
v souladu s požadavky předpisů. 

4.2 PROSTŘEDKY OSOBNÍ OCHRANY 

Při provozu a údržbě jednotek i-HP používejte následovné prostředky osobní ochrany. 

 

Ochranný oděv: Údržbáři a obsluha musí nosit ochranný oděv, který je v souladu se základními platnými požadavky na 
bezpečnost. V případě kluzké podlahy je nutno užívat obuv s protiskluzovou podrážkou. 

 
Rukavice: Během údržby a čištění je nutné používat ochranné rukavice 

  

Maska a ochranné brýle: Během údržby a čištění by měly být použity prostředky na ochranu dýchacích cest 
(respirační maska) a na ochranu zraku (brýle). 

4.3 BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY 

Na jednotce jsou umístěny následující bezpečnostní symboly, kterými je nutné se řídit: 

 
Obecná rizika 

 
Riziko úrazu elektrickým proudem 

 
Přítomnost pohyblivých částí 

 
Plochy, které mohou způsobit úraz 

 
Přítomnost žhavých povrchů, které mohou způsobit popálení 

 



4.4 BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO CHLADIVO 

Název: R410A (50% Difluorometan (R32); 50% Pentafluoroetan (R125). 

SPECIFIKACE RIZIK 

Hlavní rizika: Asfyxie 

Specifická rizika: Rychlé vypařování může způsobit zamrznutí. 

PRVNÍ POMOC 

Obecné informace: Osobě v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. 

Vdechnutí: Osobu přesuňte na čerstvý vzduch. 

 V případě nutnosti podání kyslíku či umělé dýchání. 

 Nepodávejte adrenalin ani podobné látky. 

Kontakt s očima: Opatrně proplachujte po dobu alespoň 15 minut a pak konzultujte lékaře. 

Kontakt s kůží: Okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. 

 Okamžitě sundejte kontaminované oblečení. 

PREVENCE POŽÁRU 

Hasicí prostředky: Jakékoliv. 

Specifická rizika: Nárůst tlaku. 

Specifické metody:  Pro ochlazení nádob použijte rozstřikovanou vodu 

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

Opatření pro ochranu osob: Personál evakuujte do bezpečných prostor. 

 Zajistěte dostatečnou ventilaci. 

 Užijte prostředky osobní ochrany. 

Opatření pro ochranu prostředí: Odstraňte odpařováním. 

Metody čištění: Odstraňte odpařováním. 

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 

Manipulace  

Kroky/technická opatření: Na pracovišti zajistěte dostatečnou výměnu vzduchu a/nebo odsávání. 

Doporučení pro bezpeční užití: Výpary a aerosol nevdechujte. 

Skladování: Nádoby musí být těsně uzavřeny a skladovány v suchých, chladných a dobře ventilovaných místech. 

 Skladujte v originální nádobě. Neslučitelné produkty: výbušné, hořlavé materiály, organický peroxid 

OMEZENÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

Řídicí parametry: Přípustný expoziční limit (8-h až 12-h TWA) = 1000ml/m³ pro každou ze dvou složek. 

Ochrana dýchání: Pro záchranné a údržbářské úkony ve skladovacích zásobnících užívejte soběstačné respirátory. 

 Výpary jsou těžší než vzduch a mohou způsobit udušení snížením množství kyslíku pro dýchání. 

Ochrana zraku: Bezpečnostní brýle. 

Ochrana rukou: Gumové rukavice. 

Hygienická opatření: Nekuřte. 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

Barva: Bezbarvé. 

Vůně: Lehká. 

Bod varu: -52,8°C při atmosférickém tlaku. 

Bod vznícení: Nedochází ke vznícení. 

Měrná hmotnost: 1,08kg/l při 25°C. 

Rozpustnost ve vodě: Zanedbatelná. 

STABILITA A REAKTIVITA 

Stabilita: Při dodržování příslušných pokynů k žádné reaktivitě nedochází. 

Materiály, s kterými látka nesmí 
přijít do styku: 

Vysoce oxidační materiály. Neslučitelné s hořčíkem, zinkem, sodíkem, hořčík a hliník. 

Produkty rozkladu 
Neslučitelnost je závažnější, pokud je kov přítomen v práškové podobě nebo pokud plochy nebyly opatřeny 
ochranou.. 

Rizika: Těmito produkty jsou halogenované sloučeniny, fluorovodík, oxidy uhlíku (CO, CO2), karbonylové halogenidy. 

  

TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

Akutní toxicita: (R32) LC50/ vdechnutí /4 hodiny/pro krysy >760 ml/l 

 (R125) LC50/ vdechnutí /4 hodiny/pro krysy >3480 mg/l 

Místní účinky: Koncentrace výrazně nad TLV mohou způsobit narkotické účinky. 

 Vdechnutí produktů rozkladu ve vysokých koncentracích může způsobit zástavu dechu (otok plic). 

Dlouhodobá toxicita: Při pokusech na zvířatech se neprojevily žádné karcinogenní, teratogenní nebo mutagenní účinky. 

EKOLOGICKÉ INFORMACE 

Potenciál globálního oteplování 1730 

GWP (R11=1):  

Potenciál ničení ozónu 0 

ODP (R11=1):  

Návrhy pro likvidaci: Po regeneraci je možné znovu použít. 
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5 TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Tepelná čerpdla i-HP byla  navržena pro použití v obytných a komerčních prostorách. Jednotky mohou s využitím elektrických 
topných těles produkovat horkou vodu pro účely vytápění a ohřev teplé vody. Kompresor s invertorem s bezkomutátorovou 
motorovou technologií (stejnosměrný proud – DC), spolu s elektronickým expanzním ventilem, čerpadlem a ventilátorem s 
proměnnou rychlostí, je obecně užíván pro optimalizaci el. spotřeby a efektivní provoz. 

5.1 RÁM 

Všechny jednotky  i-HP jsou vyrobeny ze silného žárově galvanizovaného plechu, opatřeným smaltem z polyuretanového prášku 
vypalovaného při 180°C pro zajištění vysoké odolnosti vůči atmosférickým vlivům. Čelní panel je opatřen kloubovým uchycením, 
aby byl zajištěn přístup k vnitřním komponentům pro kontrolu a údržbu. Šrouby a vložky jsou vyrobeny z galvanizované oceli. 

5.2 CHLADIVOVÝ OKRUH 

Chladivový okruh byl vyroben z mezinárodních značkových komponent a podle normy UNI EN 13134 týkající se svařovacích 
postupů. V jednotkách je použito chladivo R410A. Chladivový okruh v základním provedení zahrnuje: čtyřcestný ventil pro 
obrácený cyklus, elektronický expanzní ventil, odlučovač kapaliny, sběrač kapaliny, ventily pro údržbu a řízení, tlakové 
bezpečnostní zařízení podle předpisu PED (spínač pro vysoký tlak), tlakové převodníky pro přesné nastavení vypařovacích a 
kondenzačních tlaků, filtry pro expanzní ventil proti ucpání. Verze se vstřikováním par chladiva (EVI) rovněž zahrnují výměník tepla 
pro výrobu páry, elektronický vstřikovací ventil, ventil pro otevření/uzavření vstřikování v případě dvou kompresorů. 

5.3 KOMPRESORY 

Kompresory jsou typu scroll na stejnosměrný proud s invertorem (měničem). Jsou navrženy pro použití chladiva R410A a jsou 
osazeny na gumové podložce, která funguje jako tlumič vibrací. Kompresory verze se vstřikováním jsou navrženy tak, aby 
optimalizovaly výkon chladicího cyklu při nízkých okolních teplotách. 

Ohřívač klikové skříně kompresoru se spustí, pokud je kompresor vypnut alespoň 30 minut a pokud je výstupní teplota nižší než 
20°C (s hysterezí 2.0°C). Když dojde k opětovnému spuštění kompresoru, ohřívač klikové skříně se vypne. Doporučujeme, abyste 
před prvním spuštěním jednotku zapnuli a ponechali v pohotovostním režimu alespoň po dobu 6 hodin. 
Kompresory je možné kontrolovat prostřednictvím předního panelu jednotky, který umožňuje údržbu kompresorů, i když je 
jednotka v provozu. 

5.4 VÝMĚNÍKY TEPLA NA STRANĚ VZDUCHU 

Tyto výměníky jsou vyrobeny z měděných trubek a hliníkových žeber. Průměr měděných trubek je 7,94 mm,tloušťka hliníkových 
žeber je 0,12 mm. Trubky jsou mechanicky rozšířeny do hliníkových žeber, aby se zlepšil faktor výměny tepla. Geometrie těchto 
výměníků zaručuje nízký pokles tlaku na straně přísunu vzduchu. S ventilátory s pomalými otáčkami je pak dosaženo nízké provozní 
hlučnosti. 

5.5 MOTOR VENTILÁTORU 

Motor ventilátoru je axiálního typu s hliníkovými lopatkami. Je staticky i dynamicky vyvážený a je dodáván spolu s bezpečnostním 
krytem. Motor ventilátoru je bezkomutátorového typu s integrovanou ochranou proti přehřátí. Ochranná třída motoru je IPX4 
podle CEI EN 60529. 

5.6 VÝMĚNÍKY TEPLA NA STRANĚ OTOPNÉ SOUSTAVY 

Výměníky jsou vyrobeny z natvrdo pájených plechů z nerez oceli AISI 316. Ve výrobě jsou izolovány pružným materiálem s 
uzavřenými pružnými buňkami a dovybaveny ohřívačem proti zamrznutí. Každý výměník má teplotní čidlo sloužící jako ochrana 
proti zamrznutí. Na základě teploty tohoto čidla se aktivuje oběhové čerpadlo, a to i tehdy pokud je jednotka vypnuta, pokud 
nastanou podmínky nastavené v regulátoru. 

5.7 ELEKTRICKÁ SKŘÍŇ 

Panel elektrické řídicí skříně je vyroben podle aktuálních směrnic Evropské Unie. Pro přístup k panelu je nutno otevřít přední panel, 
zajistit vypínač v poloze VYPNUTO (Off) (je instalován systém blokování dveří) a pomocí plochého šroubováku otočit uzávěry o 
čtvrť otočky, aby bylo možné panel otevřít. Ochranná třída je IP34. Elektrická skříň je dodávána se svorkovnicí s kontakty pro 
dálkové vypínán/zapínání, přepínání mezi režimem zima/léto, kontakty pro pomocný ohřívač, čidlo teploty teplé vody, řízení 
externího třícestného ventilu a kontakty pro řídicí panel dálkového ovládání. Volitelný modul GI pak umožňuje řízení dalších funkcí 
otopné soustavy. 

5.8 ŘÍDICÍ SYSTÉM 

Jednotky i-HP jsou vybaveny mikroprocesorem řídícím přehřátí chladiva prostřednictvím termostatického ventilu a signály z 
tlakových převodníků. Mikroprocesor rovněž řídí následující funkce: regulace teploty vody, ochrana proti zamrznutí, nastavení 
běhu kompresorů, nastavení alarmů, řízení alarmů a provoz LED kontrolek. Řídicí systém spolu s technologií frekvenčního měniče 
(INVERTOR) stále monitoruje a upravuje výkon kompresoru, čerpadla a motoru ventilátoru. 

5.9 MONITOROVACÍ A OCHRANNÉ PRVKY 

Všechny jednotky jsou staardně dodávány s následujícími monitorovacími a ochrannými prvky: teplotní čidlo pro vratnou vodu 
z otopné soustavy, provozní čidla a čidla proti zamrznutí instalované na výstupním vodním potrubí vedoucím do otopné soustavy, 



snímače vysokého tlaku, snímače nízkého tlaku, teplotní čidla na vstupu a na výstupu do kompresoru, teplotní ochranný prvek 
kompresoru, teplotní ochranný prvek ventilátorů, průtokový spínač na straně přívodu vody pro ochranu výměníku, spínač HP pro 
vysoký tlak. 

5.10 HYDRAULICKÝ OKRUH 

Tepelná čerpadla série i-HP jsou dodávány s integrovanou hydraulickou soustavou, včetně: bezpečnostní ventil (6 barů), 
automatický odvzdušňovací ventil, tlakoměry na vstupu a výstupu výměníku tepla pro vyhodnocování tlakových ztrát, servisní 
ventil a průtokový spínač. Staardně je k dispozici verze s integrovaným Typm oběhového čerpadla s bezkomutátorovým motorem 
s vysokou účinností (EEI≤0,23). 

5.11 ŘÍZENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU 

Tento typ regulace je řízen mikroprocesorem a je nutný pro optimalizaci tlaku vypařování/kondenzace během letního/zimního 
provozu, aby byl zajištěn správný chod otopné soustavy. 

5.12 TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ PAR CHLADIVA (EVI) 

Tepelná čerpadla série i-HP-LT vybavená scroll kompresory se vstřikováním par 
chladiva (technologie EVI ) poskytují širší provozní rozsahy než staardní verze. 
Technologie EVI představuje vstřikování chladnějších par chladiva ve fázi procesu 
komprese, což může výrazně zvýšit účinnost a výkonnost kompresoru. 
Každý scroll kompresor instalovaný v tepelných čerpadlech série i-HP-LT lze 
přirovnat k dvoustupňovému kompresoru s mezistupněm dochlazení chladiva. 
Schéma ukazuje hlavní stupně chladivového cyklu jednotky s technologií EVI. Odběr 
kapalného chladiva vycházejícího z kondenzátoru dále pokračuje přes vstřikovací 
ventil a odpařuje se ve výměníku tepla, který funguje jako dodatečný chladič 
(subcooler). 
Vytvořená přehřátá pára je pak vstřikována do kompresoru E.V.I. při kompresním 
cyklu (přes speciální potrubí uvnitř kompresoru). 
Takto získané dodatečné dochlazení kapaliny může vysoce zvýšit výkon výparníku. 
Vyšší poměr mezi vypařovacími a kompresními tlaky znatelně zvýší výkon tohoto 
systému v porovnání s tradičními technologiemi komprese. 
Tento systém umožňuje tepelnému čerpadlu vzduch/voda série i-HP-LT vyrábět 
horkou vodu až do teploty 60°C a provoz při teplotách až do -25°C. 

6 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SNÍŽENÍ HLUČNOSTI 

6.1 SL 
Jednotka (s příslušenstvím SL) je vybavena inovativními termostatickým opláštěním na kompresorech. Tyto pláště snižují hlučnost 
až o 10% při daných frekvencích otáčení kompresoru. Speciální vícevrstvá struktura vytváří tepelnou izolaci, která snižuje ztráty 
tepla o 2% ve srovnání s běžnou izolací. 
 

6.2 SSL 
Jednotka (s příslušenstvím SSL) je vybavena nejen termoakustickým opláštěním kompresorů, ale také speciálním difuzérem 
instalovaným na ventilátoru. Konstrukce difuzéru zlepšuje účinnost proudění vzduchu a umožňuje snížení rychlosti ventilátoru, 
přičemž se akustický tlak sníží až o 7,2 dB(A) a spotřeba energie až o 27% při stejném průtoku vzduchu. Díky tomu je možné 
dosáhnout značných úspor s ohledem na spotřebu energie. Rovněž je možné využít vyšší účinnosti ke zvýšení proudění vzduchu až 
o 9% při srovnatelné spotřebě energie. 
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7 DOSTUPNÉ VERZE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

0110516#(CT1)(TA)(IV)(CI)(KA)(GI)(VENTILÁTOR)(SIL)(TR)00(MC) 
 

kód varianta Popis  

CT … Topný výkon jednotky: 00 (25kW); 01 (35kW); 02 (50kW); 03 (60kW); 04 (F50 kW); 05 (70kW) 

TA 0 Verze se dvěma trubkami (pouze přívod a zpátečka do otopné soustavy). 

IV 
0 Staardní verze 

1 EVI technologie (LT verze). Pouze jednotky 25, 35 a 50 kW 

CI 

0 
Konfigurace s externím čerpadlem bez paralelního řízení, zahrnuje instalaci potrubí místo oběhového čerpadla. 
Externí čerpadlo není součástí dodávky. 

1 
Konfigurace s integrovaným oběhovým čerpadlem  poskytuje čerpadlo s bezkomutátorovým motorem, které je přímo řízeno regulátorem 
jednotky. 

2 
Konfigurace s externím čerpadlem s paralelním řízením vyžaduje instalaci motorizovaného ventilu pro vypínání/zapínání místo oběhového 
čerpadla, aby bylo možné jednotku vyřadit, pokud to vyžaduje řízení paralelně zapojených jednotek. Externí čerpadlo není součástí 
dodávky. 

3 Auto-adapt (nevyužívá se) 

6 Oběhové čerpadlo s AC invertorem 

KA 

0 Jednotka není vybavena sadou proti zamrzání. 

1 
Sada proti zamrzání používá samoregulační topný kabel v základně jednotky a dva topné prvky umístěné v čelních částech deskového 
výměníku tepla. (Pro podmínky ČR staardní dodávka) 

GI 

0 Jednotka není vybavena řídicím modulm pro otopnou soustavu 

1 
Dodatečný GI modul přidává další funkce pro řízení otopné soustavy (např. přípravu teplé vody, dvojí nastavenou hodnotu, řízení 
elektrických ohřívačů otopné soustavy, atd.). 

2 RS485 sériové komunikační rozhraní pro ovládání přes Modbus 

3 Kombinace GI modulu a rozkraní RS485 

VENTILÁTOR 0 Jednotka je vybavena bezkomutártorovým motorem ventilátoru (DC). 

SIL 

0 Bez termoakustické izolace. (Pro podmínky ČR nedoporučujeme) 

1 Jednotka (s příslušenstvím SL) obsahuje termoakustické izolátory na kompresorech. 

2 
Jednotka (s příslušenstvím SSL) obsahuje termoakustické izolátory na kompresorech a speciální difuzér instalovaný na ventilátoru, který 
snižuje hladinu hluku a spotřebu. 

TR 
0 bez speciální povrchové úpravy 

2 s antikorozní úpravou finguard 

AC1 
0 Bez příslušenství 

1 Vybavení mangnetotermickým jističem 

Např. označení i-HP 0235 znamená, že má jednotka 2 kompresory a výkon 35 kW. 
Výše uvedené příslušentví se instaluje ve výrobě. 

7.1 VOLITELNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Hi-T Dálkové ovládání s dotykovým displejem s centralizovanou správou až 7 jednotek i-HP. 

 

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA 
PO OBJEDNÁNÍ JEDNOTKY JE MOŽNÉ VYŽADOVAT UŽ JEN VOLITELNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ, 
ZATÍMCO PŘÍSLUŠENSTVÍ INSTALOVANÁ V TOVÁRNĚ PO ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY JIŽ NENÍ MOŽNÉ DOOBJEDNAT. 



8 INSTALACE 

 

VÝSTRAHA: Všechny úkony popisované v následujících kapitolách MUSÍ BÝT PROVEDENY POUZE ZAŠKOLENÝM  A 
KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLEM. Před každým úkonem na jednotce se ujistěte, že je odpojeno elektrické napájení. 

8.1 OBECNÉ INFORMACE 

Před instalaci a servisu jednotky je nutné striktně dodržovat pravidla v uvedená manuálu , řídit se všemi specifikacemi na štítcích 
jednotky a podniknout všechna vhodná opatření. Nedodržení pravidel dle manuálu může vést ke vzniku nebezpečných situací. 

 

Zkontrolujte, zda je jednotka v pořádku okamžitě po jejím dodání. Jednotka opouští továrnu v bezvadném stavu; 
v případě jakéhokoliv poškození je nutno upozornit přepravce a provést záznam do dodacího listu před jeho 
podepsáním. 

Zákazník by měl jakékoliv poškození řešit písemně s dopravcem ihned při předání. 

 

VÝSTRAHA: Jednotky i-HP jsou navrženy pro venkovní instalace a pro místa, kam nemá vstup nepovolaný personál. 
V místě instalace nesmí hrozit riziko požáru. Pro odstranění rizika vzniku požáru je nutné provést všechna dostupná 
opatření. Okolní venkovní teplota by neměla překročit 46°C. Při vyšší teplotě již jednotka nesplňuje příslušné předpisy 
v části tlakového vybavení. 

 

VÝSTRAHA: Jednotka musí být instalována tak, aby byly dodrženy minimální vzdálenosti pro údržbu a opravy. Záruka 
nekryje náklady vztahující se k rampám či manipulačnímu zařízení, kterou jsou nutné pro údržbu. 

 
Veškeré úkony údržby a zkoušení musí provádět KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL. 

 
Před každým zásahem do jednotky se ujistěte, že je odpojeno napájení. 

 

VÝSTRAHA: POHYBLIVÉ DÍLY, RIZIKO USMRCENÍ. 
Než otevřete přední panel odpojte napájení a ujistěte se, že se ventilátor zastavil. 

 

Teploty vstupních a výstupních trubek kompresoru jsou obvykle vysoké. 
Věnujte pozornost povrchům odvaděčům tepla desek, které se mohou velmi rozžhavit. 

 

Dávejte pozor, pokud pracujete v blízkosti výměníků. 
Hliníková žebra jsou velmi ostrá a mohou způsobit vážné poranění. 

 
Po provedení údržby pečlivě uzavřete panely pomocí upevňovacích šroubů. 

8.2 ZVEDÁNÍ A MANIPULACE 

Při vykládání a umísťování jednotky je 
nutné zabránit náhlým a prudkým 
pohybům, aby nedošlo k poškození 
vnitřních komponent. Jednotku je 
možné zvedat pomocí vysokozdvižného 
vozíku, nebo pomocí popruhů, kdy je 
třeba dbát na to, aby nedošlo 
k poškození bočních panelů a krytu 
jednotky, jak je ukázáno na obrázku. 
Jednotku je potřeba zachytit nepřímo 
pomocí dvou ocelových trubek 
adekvátních rozměrů, které se  zasunou 
do příslušných otvorů v  základně 
jednotky. Během těchto úkonů musí 
být jednotka vždy v horizontální poloze! 

 
 

1) Manipulace pomocí 
vysokozdvižného vozíku 
s jednotkou na paletě 

 
 
2) Manipulace pomocí 
vysokozdvižného vozíku se 
zasunutím vidlic do 
příslušných otvorů 

 
3) Manipulace pomocí 
popruhů 

8.3 UMÍSTĚNÍ A MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI 

Všechny modely i-HP jsou navrženy pro venkovní instalace. Na jednotku není možné umisťovat jakýkoliv kryt, ani nesmí být 
umístěna v blízkosti keřů a stromů (i pokud by zakrývaly jednotku pouze částečně) – bránilo by to volné cirkulaci vzduchu. 
Doporučuje se zajistit podpůrný základ adekvátních rozměrů dle rozpětí podstavce jednotky. Úroveň vibrace jednotky je velmi 
nízká: nicméně se doporučuje umístit mezi základ a podstavec jednotky pevný gumový pás. Je rovněž možné instalovat 
antivibrační podpěry (pružiny nebo gumy) pro tlumení vibrací. Veškerou pozornost je nutné věnovat zajištění přísunu 
dostatečného  množství vzduchu k výměníku. Je nutné vyhnout se opětovné cirkulaci vypuštěného vzduchu; nedodržení tohoto 
požadavku vede k nedostatečnému výkonu jednotky nebo k aktivaci bezpečnostních prvků. Z těchto důvodů je nutné dodržovat 
následující vzdálenosti: 
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Modely A B* C D 

i-HP 0125 1500 500 1000 850 

i-HP 0235 1500 500 1000 850 

i-HP 0250 1500 500 1000 850 

i-HP 0260 1500 500 1000 850 

* Doporučená minimální vzdálenost pro instalaci, 
údržbu a provoz. (Uvedena v mm) 
 
Upozornění: Vyhněte se zavěšení jednotky. Pokud to nelze, 
řiďte se zdravým rozumem a místními předpisy a v případě  
pochyb kontaktujte místní autorizované servisní centrum. 

8.4 HYDRAULICKÉ PŘIPOJENÍ 

Hydraulické připojení musí být instalováno v souladu s národními a místními předpisy. Trubky mohou být vyrobeny z oceli či PVC. 
Trubky musí být navrženy v závislosti na jmenovitém průtoku vody a hydraulických tlakových ztrátách v systému. Všechna 
hydraulická připojení musí být izolována materiálem dostatečné tloušťky s uzavřenými buňkami. (v exteriéru lze použít izolaci se 
součinitelem tepelné vodivosti o hodnotě λ=0,04W/mK nebo nižší a ochranou proti UV záření). Tepelná čerpadla musí být 
připojena k potrubí pomocí pružných spojů. Potrubí by mělo zahrnovat: 
• Jímky pro teploměry pro monitorování teploty systému. 
• Ventil na ruční ovládání pro oddělení tepelného čerpadla od vodního okruhu. 
• Odlučovač kalu s magnetem na zpátečce z otopné soustavy (před kovový filtr) 
• Kovový filtr tvaru Y (pro osazení na vratnou trubku otopné soustavy) s velikostí oka ne větší než 1mm. 
• V případě nutnosti napouštěcí skupina a vypouštěcí ventil. 

 

VÝSTRAHA: Při navrhování délky a průměru trubky se ujistěte, že jste nepřekročili maximální  tlak na straně otopné 
soustavy (viz technické údaje). 

VÝSTRAHA: Vždy připojujte trubky ke spojům pomocí klíčů. 

Ujistěte se, že je v systému instalovaná funkční expanzní nádoba dostatečného objemu. 

VÝSTRAHA: Vstupní potrubí do jednotky musí vždy odpovídat připojení označeném jako: ”WATER INLET” (přívod 
vody),  jinak může dojít k zamrznutí výparníku. 

VÝSTRAHA: Na připojení přívodu vody (WATER INLET) je nutné instalovat odlučovač kalu s magnetem a kovový filtr 
s oky o velikosti max. 1mm. Pokud dojde k úpravě průtokového spínače, nebo pokud nebude instalován odlučovač 
či filtr, záruka nebude platit. Odlučovač i filtr musí být udržován čistý. Proto se po instalaci ujistěte, že je čistý a 
periodicky provádějte kontrolu. 

Ujistěte se, že byl systém před napuštěním řádně propláchnut a že je napuštěn čistou vodou (přes filtr o jemnosti 
nejméně 100 mikronů), která splňuje požadavky na topnou vodu dle platné normy. V případě tvrdé vody použijte 
změkčovač. 

Všechny jednotky jsou staardně dodávány s průtokovým spínačem (je instalován v továrně). Pokud dojde k úpravě 
průtokového spínače, jeho odstranění, nebo pokud nebude na jednotce instalován odlučovač s magnetem či filtr, 
záruka nebude platit. Viz schéma zapojení pro elektrická připojení spínače. 

8.4.1 Odvod kondenzátu 

Všechny jednotky i-HP mají připraveny otvory pro vypouštění kondenzátu, který případně unikne z trubek hydraulického a 
chladivového okruhu a k vypuštění vody uvolněné během cyklu rozmrazování. 

8.4.2 Servisní ventil 

Servisní ventil je možné použít pokud je potřeba otopnou soustavu znovu naplnit nebo upravit koncentraci glykolu. Odšroubujte 
uzávěr servisního ventilu a připojte hadici k trubce s vnitřním průměrem 14 mm připojené k rozvodu vody a pak naplňte systém 
odšroubováním rýhované matice. Když je úkon dokončen, znovu dotáhněte rýhovanou matici a našroubujte uzávěr. V každém 
případě doporučujeme pro doplňování vody do zařízení použití externího kohoutu, který je nastaven do správné polohy 
instalatérem.  

 

Čelní panel 

Uzávěr s těsněním 

Rýhovaná matice 



 

8.4.3 Vypouštěcí systém otopné soustavy 

Pokud je nutné otopnou soustavu vypustit, uzavřete nejprve vstupní a výstupní ventil na ruční ovládání (nejsou součástí dodávky) 
a pak odpojte potrubí na přívodu a zpátečce pro vypuštění kapaliny obsažené v jednotce (pro usnadnění tohoto úkonu se 
doporučuje nainstalovat dva vypouštěcí ventily, a to na přívodu a zpátečce a ventily s ručním ovládáním). 

8.4.4 Hydraulický okruh 

 

A Deskový výměník tepla 

B Průtokový spínač 

C Servisní ventil 
D Vstupní tlakoměr 

E Výstupní tlakoměr 

F Odvodňovací ventil 
G Pojistný ventil 
H Oběhové čerpadlo 

 

 

8.5 SCHÉMATA CHLADIVOVÉHO OKRUHU 

8.5.1 Schéma chladivového okruhu modelu i-HP 0125 a i-HP 0135 

 

C KOMPRESOR 

ST VSTUPNÍ TEPLOTA U KOMPRESORU 

DT VÝSTUPNÍ TEPLOTA U KOMPRESORU 

HP PŘEVODNÍK PRO VYSOKÝ TLAK 

Pr SPÍNAČ PRO VYSOKÝ TLAK 

LP PŘEVODNÍK PRO NÍZKÝ TLAK 

LS ODLUČOVAČ KAPALINY  

4WV VENTIL PRO OTOČENÍ CYKLU 

LR SBĚRAČ KAPALINY 

EEV ELEKTRONICKÝ EXPANZNÍ VENTIL 

FL FILTR 

M AXIÁLNÍ VENTILÁTOR 

SE 
ČIDLO TEPLOTY VENKOVNÍHO 
VZDUCHU 

P OBĚHOVÉ ČERPADLO 

IN TEPLOTA VSTUPNÍ VODY 

OUT TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODY 

CP KAPILÁRA 

NRV ZPĚTNÝ VENTIL 

PV VENTIL PRO KOTROLU TLAKU 
 



16 
 

8.5.2 Schéma chladivového okruhu modelu i-HP 0250-0260-0270 

 

C KOMPRESOR 

ST VSTUPNÍ TEPLOTA U KOMPRESORU 

DT VÝSTUPNÍ TEPLOTA U KOMPRESORU 

HP PŘEVODNÍK PRO VYSOKÝ TLAK 

Pr SPÍNAČ PRO VYSOKÝ TLAK 

LP PŘEVODNÍK PRO NÍZKÝ TLAK 

LS ODLUČOVAČ KAPALINY 

4WV VENTIL PRO OTOČENÍ CYKLU 

LR SBĚRAČ KAPALINY 

EEV ELEKTRONICKÝ EXPANZNÍ VENTIL 

FL FILTR 

M AXIÁLNÍ VENTILÁTOR 

SE TEPLOTA VENKOVNÍHO VZDUCHU 

P OBĚHOVÉ ČERPADLO 

IN TEPLOTA VSTUPNÍ VODY 

OUT TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODY 

CP KAPILÁRA 

NRV ZPĚTNÝ VENTIL 

PV VENTIL PRO KOTROLU TLAKU 

 
 

8.5.3 Schéma chladivového okruhu modelu i-HP-LT 0125 

 

C KOMPRESOR 

ST VSTUPNÍ TEPLOTA U KOMPRESORU 

DT VÝSTUPNÍ TEPLOTA U KOMPRESORU 

HP PŘEVODNÍK PRO VYSOKÝ TLAK 

Pr SPÍNAČ PRO VYSOKÝ TLAK 

LP PŘEVODNÍK PRO NÍZKÝ TLAK 

LS ODLUČOVAČ KAPALINY 

4WV VENTIL PRO OTOČENÍ CYKLU 

LR SBĚRAČ KAPALINY 

EEV ELEKTRONICKÝ EXPANZNÍ VENTIL 

FL FILTR 

M AXIÁLNÍ VENTILÁTOR 

SE TEPLOTA VENKOVNÍHO VZDUCHU 

P OBĚHOVÉ ČERPADLO 

IN TEPLOTA VSTUPNÍ VODY 

OUT TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODY 

NRV ZPĚTNÝ VENTIL 

INJ VSTŘIKOVACÍ VENTIL 

V UZAVÍRACÍ VENTIL SE SOLENOIDEM 

PV VENTIL PRO KOTROLU TLAKU 

INJT VSTŘIKOVACÍ TEPLOTA 

INJP PŘEVODNÍK VSTŘIKOVACÍHO TLAKU 
 



8.5.4 Schéma chladivového okruhu modelu i-HP-LT 0235 a 0250 (níže) 

 

 

C KOMPRESOR 

ST VSTUPNÍ TEPLOTA U KOMPRESORU 

DT VÝSTUPNÍ TEPLOTA U KOMPRESORU 

HP PŘEVODNÍK PRO VYSOKÝ TLAK 

Pr SPÍNAČ PRO VYSOKÝ TLAK 

LP PŘEVODNÍK PRO NÍZKÝ TLAK 

LS ODLUČOVAČ KAPALINY 

4WV VENTIL PRO OTOČENÍ CYKLU 

LR SBĚRAČ KAPALINY 

EEV ELEKTRONICKÝ EXPANZNÍ VENTIL 

FL FILTR 

M AXIÁLNÍ VENTILÁTOR 

SE VENKOVNÍ TEPLOTA VZDUCHU 

P OBĚHOVÉ ČERPADLO 

IN TEPLOTA VTUPNÍ VODY 

OUT TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODY 

NRV ZPĚTNÝ VENTIL 

INJ VSTŘIKOVACÍ VENTIL 

V UZAVÍRACÍ VENTIL SE SOLENOIDEM 

PV VENTIL PRO KONTROLU TLAKU 

INJT TEPLOTA VSTŘIKOVÁNÍ 

INJP PŘEVODNÍK VSTŘIKOVACÍHO TLAKU 
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8.6 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 
Zkontrolujte, zda el. napájení splňuje jmenovité údaje (napětí, fáze, frekvence) uvedené na štítku na panelu jednotky. Elektrické 
připojení musí být provedeno v souladu se schématem zapojení přiloženým k jednotce a v souladu s platnými národními a 
mezinárodními normami (obecně vybavení zařízení magnetotermickým jističem, diferenciálním jističem pro každé el. vedení, 
řádné uzemnění zařízení atd.). Napájecí kabely, elektrické ochrany a pojistky vedení musí být nadimenzovány podle specifikací 
uvedených v schématu zapojení přiloženém k jednotce a elektrickými údaji uvedenými v tabulce technických charakteristik. 

 

Jelikož jsou uvnitř zařízení umístěny EMC filtry pro zajištění požadavků elektromagnetické kompatibility (rušení a 
odolnost vůči rušení), je možné zaznamenat zkratové proudy o hodnotě až 250 mA.  
Elektrické napájení musí mít samostatný přívod; pokud použijete jistič zbytkového proudu, použijte čtyřpólový, 
s mezní hodnotou 300 mA a zpožděným vypínáním (velmi odolný, charakteristika K). 
Zařízení musí být instalováno v napájecí soustavě s uzemněním TN-S/TT. 
Elektrická instalace musí být provedena v souladu s platnými normami. 

 

VÝSTRAHA: Kolísání napájecího napětí by nemělo překračovat ±5% jmenovité hodnoty. Pokud tato tolerance nebude 
dodržena, kontaktujte prosím naše technické oddělení. 

 

VÝSTRAHA: Napájení musí respektovat uvedené limity: při nedodržení této podmínky platnost záruky končí. 
Před každým úkonem na jednotce se ujistěte, že je odpojeno napájení. 
VÝSTRAHA: Průtokový spínač (komponenta B v předchozím hydraulickém okruhu instalovaná ve výrobně) musí být 
VŽDY připojen v souladu se specifikacemi uvedenými ve schématu zapojení. Připojení průtokového spínače ve 
svorkovnici nikdy nepřemosťujte. Pokud budou připojení průtokového spínače pozměněna nebo nebudou provedena 
řádně, platnost záruky tím končí. 

 

Na každou přívodní fázi nainstalujte adekvátní ochranný prvek se spožďěnou charakteristikou, s  otevřením kontaktu 
nejméně 3 mm, a adekvátní odpojovací a diferenciální ochranou. 
Je vyžadováno dobré uzemnění jednotky. Výrobce ani distributor nenese odpovědnost za škody způsobené 
nedostatečným uzemněním. 
Použijte kabeláž dle platných norem. 

 

Jednotka musí být dostatečně chráněna před zásahem blesku. Posouzení rizika musí být provedeno dle normy CEI EN 
62305-2. V případě, že je možnost, že blesk udeří v blízkosti jednotky, vypněte jednotku i její napájení. 
Upozornění: elektrostatické výboje mohou poškodit zařízení. Před zahájením prací vybijte náboj z potrubí apod. 
Před prací na řídícím panelu je nutné: 

 Vypnout jednotku do polohy OFF. 

 Vypnout jistič přívodního napájení. 

 Počkat 90 sekund před zahájením práce 

 Ujistit se, že je jednotka řádně uzemněna 

 Ujistěte se, že jste dostatečně izolováni od země, nemáte mokré či vlhké ruce nebo nohy a užíváte ochranné 
prvky (rukavice apod.) 

 Zkontrolujte, že v blízkosti nesou cizí předměty. 

 

VÝSTRAHA: Panel dálkového ovládání  je připojen pomocí 4 drátů s průřezem 1,5 mm
2
. Napájecí kabely musí být 

odděleny od kabelů připojení k dálkovému ovládání. Maximální vzdálenost je 50m. 

 

VÝSTRAHA: Panel dálkového ovládání nemůže být instalován v místech se silnými vibracemi, korozními plyny a 
nadbytkem nečistoty či vysokou úrovní vlhkosti. Plochu kolem chladících otvorů ponechte volnou. 

8.6.1 Zapojení svorkovnice 

 
Elektrické zapojení může provádět pouze kvalifikovaný personál. 

Elektrické zapojení musí být provedeno kvalifikovaným personálem. 
Napájení přístrojů je 3-fázové/N/PE 400V, 50Hz. Napájecí kabely by měly být zavedeny dovnitř elektrického panelu jednotky a 
připojeny k vypínači uvnitř elektrického panelu, ve spodu nalevo, jak ukazuje následující obrázek: 

 

Proveďte připojení napájecích kabelů k odpojovacímu spínači v následujícím pořadí zleva 
doprava: ochranné uzemnění (PE), vodič L1 pro fázi 1, vodič L2 pro fázi 2, vodič L3 pro fázi 3, 
vodič N pro nulový vodič. 
 
 
 
 
 
 

PE

PE

1 9 3

4

5

2

7

8

PE

PE

2

5

4

3

6

1
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7

 I ON

O

OFF

PE L1 L2 L3 N



Uživatelská svorkovnice (UTB) je umístěna uvnitř elektrického panelu. Svorka musí být připojena podle poznámek uvedených níže 
(nákres je pouze informativní). 

L1F1

L1F1

L2F1

L2F1

L3F1

L3F1
N-1 N-2

N-1 N-2PE-1

PE-1

L3-1 L3-2

L3-1 L3-2

HPS

HPS 12AC1 12N1

12AC1 12N1
DO1 DO3 DO5DO4 DO6 DO7DO2

DO7NDO6NDO5NDO4NDO3NDO2NDO1N

DO7NDO6NDO5NDO4NDO3NDO2NDO1N

DO1 DO3 DO5DO4 DO6 DO7DO2

AO1 AO2

A02AO1

AO2AO1

AO1 AO2

AI1 AI2

AI2AI1

AI2AI1

AI1 AI2

ST1 ST2 ST4

ST4ST2

ST4

ST3 ST4

ST1

ST1

ST1

ST2

ST2

ST3

ST3

ST3 ST5

ST5

ST5

ST5

ST6 ST7 ST8

ST8ST7ST6

ST8ST7ST6

ST6 ST7 ST8

ID1 ID3

ID3

ID3

ID2 ID3

ID2

ID2

ID1

ID1

ID1

ID2

GNDR

GNDR

R+

R-

R-

R+

 

Níže uvedená připojení jsou standardní. Další připojení jsou uvedena v příslušné sekci. 

 SVORKA TYP 
PŘIPOJENÍ 

(NO = normálně nesepnutý kontakt; NC = normálně sepnutý kontakt) 

12N1 Napájení 12 Vac Napájení pro dálkové ovládání Hi-T 

12AC1 Napájení 12 Vac Napájení pro dálkové ovládání Hi-T 

ID2 Digitální vstup Přepínání topení/chlazení 

ID3 Digitální vstup Vzdálené ON/OFF (sepnutý kontakt = ON) 

ST6 NTC 10 kOhm při 25°C β3435 Čidlo zásobníku TV 

ST7 NTC 10 kOhm při 25°C β3435 Čidlo aku nádoby 

ST8 Digitální vstup 
Termostat 

Nelze použít u verzí i-HP 260/270 nebo s příslušenstvím Cl2. 

DO5 (fáze) 

DO5N (neutrál) 
Napěťový výstup 230V 50Hz max. 1A Trojcestný ventil TV 

DO6 (fáze) 

DO6N (neutrál) 
Napěťový výstup 230V 50Hz max. 1A 

Sekundární oběhové čerpadlo (vyžaduje GI modul. 

Nelze použít u verzí i-HP 260/270 nebo s příslušenstvím Cl2. 

GNDR Uzemnění pro Modbus připojení  

R+ Komunikace Modbus  

R- Komunikace Modbus  

N-3 / N-4 230Vac (neutrál)  

L3-3 230Vac (fáze)  

PEA Uzemnění  
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Svorkovnice volitelného modulu otopné soustavy: 

DO1E DO3E DO5EDO4E ST5E ST6EDO2E

DO1EN

DO1EN

DO1E DO3E DO5EDO4E ST5E ST6EDO2E

ST7E

STE

ST7E

ST7E

ID3E

ID3E

ID3E

ID3E

DO2EN DO3EN DO4EN DO5EN ST5E ST6E

DO2EN DO3EN DO4EN DO5EN ST5E ST6E

ID2E

ID2E

ID2E

ID2E

ST8E

ST8E

ST78E

ST8E

AO2E

AO2E

AO2E

AO2E

AO1E

AO1E

AO1E

AO1E

 

Níže uvedená připojení jsou standardní: 

SVORKA TYP 
PŘIPOJENÍ 
(NO = normálně nesepnutý kontakt; NC = normálně sepnutý kontakt) 

ID2E Digitální vstup Termostat 

ID3E Digitální vstup Dvojí nastavená hodnota 

DO1E (fáze) 

DO1EN (neutrální) 
Napěťový výstup 230V 50Hz max. 1A 

Topné těleso vytápění 

Nebo sekundární oběhové čerpadlo 

DO2E (fáze) 

DO2EN (neutrální) 
Napěťový výstup 230V 50Hz max. 1A 

Topné těleso zásobníku TV 

Nebo spínání kotle 

DO3E (fáze) 

DO3EN (neutrální) 
Napěťový výstup 230V 50Hz max. 1A 

Alarm 

Nebo vypnutí z důvodu alarmu 

DO6E (fáze) 

DO6EN (neutrální) 
Napěťový výstup 230V 50Hz max. 1A 

Ventil dvojí nastavené teploty 

Nebo ventil TV 

DO7E (fáze) 

DO7EN (neutrální) 
Napěťový výstup 230V 50Hz max. 1A 

Signalizace režimu 

Nebo signalizace defrostu 



9 UVEDENÍ DO PROVOZU 
Před uvedením do provozu: 

 Zkontrolujte dostupnost dodaných schémat zapojení a manuál instalovaných zařízení. 

 Zkontrolujte dostupnost elektrických a hydraulických schémat otopné soustavy, v rámci které je jednotka instalována. 

 Zkontrolujte, zda jsou uzavírací ventily hydraulických okruhů otevřeny. 

 Ověřte, že byl hydraulický okruh naplněn pod tlakem a odvzdušněn. 

 Zkontrolujte, že všechna hydraulická připojení jsou řádně instalována a všechny údaje na štítcích jednotky byly dodrženy. 

 Zkontrolujte, že všechny napájecí kabely byly řádně připojeny a všechny svorky jsou napevno zajištěny. 

 Zkontrolujte, že byla elektrická připojení provedena podle platných norem, včetně uzemnění. 

 Zkontrolujte, že napětí odpovídá údaji uvedenému na štítcích jednotky. 

 Ujistěte se, že napětí je v rámci mezí (±5%) tolerančního rozsahu. 

 Zkontrolujte, že jsou ohřívače kompresorů správně napájeny. 

 Zkontrolujte, zda nedochází k úniku chladiva. 

 Před spuštěním se ujistěte se, že jsou všechny krycí panely instalované ve správné poloze a zajištěny upevňovacími šrouby. 

 Pokud první spuštění stroje nezapne displej regulátoru, musíte otočit fázovou frekvenci napájecího kabelu. 

 

VÝSTRAHA: Jednotka musí být připojena k elektrické síti a měla by být v POHOTOVOSTNÍM režimu (napájena) a 
vypnuta spínačem, aby byly ohřívače klikové skříně kompresoru v provozu alespoň 12 hodin před spuštěním. 
(Ohřívače jsou automaticky napájeny, když je hlavní spínač vypnut). Ohřívače klikové skříně fungují správně, pokud 
je po několika minutách teplota klikové skříně kompresoru přibližně o 10°C ÷ 15°C vyšší než okolní teplota. 

VÝSTRAHA: Nikdy jednotku nevypínejte (pro krátkodobé zastavení) vypnutím pomocí hlavního vypínače: tento prvek 
by měl být používán pouze tehdy, když chcete jednotku vypnout na delší dobu (např. sezónní výluka). Navíc pokud 
není jednotka napájena, ohřívače klikové skříně nejsou napájeny, což může vést k poruše kompresorů, když bude 
jednotka zapnuta. 

VÝSTRAHA: Neupravujte vnitřní rozvody jednotky, protože by to vedlo k okamžitému zrušení záruky. 
VÝSTRAHA: Provozní režimy Léto/Zima musí být zvoleny na počátku příslušné sezóny. Je nutné se vyhnout častým a 
náhlým změnám sezónního provozního režimu, aby nedošlo k závažnému poškození kompresoru. 

VÝSTRAHA: Při první instalaci a spuštění jednotky se ujistěte, že jednotka funguje správně jak v režimu chlazení, tak i 
režimu vytápění. 

10 ZAPNUTÍ JEDNOTKY 
Pro spuštění stroje, otočte vnější rukojetí vypínače do polohy ZAPNUTO (označena značkou "I").  
Displej na stroji je zapnut, pokud je fázová frekvence správná (toto se ověřuje během prvního spuštění).  
Mezi vypnutím a následným zapnutím počkejte alespoň 1 minutu. 

11 VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ NA DELŠÍ DOBU 
• Jednotku vypněte umístěním spínače každé jednotky do polohy VYPNUTO. 
• Uzavřete vodní ventily. 
• Nastavte jistič do polohy VYPNUTO.  

 

Pokud teplota klesne pod 0°C, existuje vysoké riziko zamrznutí: přidejte do otopné soustavy směs vody a glykolu, 
anebo vypusťte hydraulické obvody otopné soustavy a tepelného čerpadla. 

 

VÝSTRAHA: pokud okolní teplota poklesne pod -20°C (hodnota, která je povolena pouze u série i-HP LT), 
V případě, že je jednotka vypnuta a bez napájení na krátkou dobu, je nutné napustit do otopné soustavy a 
hydraulického okruhu jednotky směs vody a glykolu. Jinak může dojít k nezvratnému poškození oběhového 
čerpadla. 

 

VÝSTRAHA: provoz, i když jen přechodný, s teplotou vody pod +5°C není zaručen s ohledem na limity uvedené 
v příslušném odstavci. Před tím než jednotku zapnete poté, co byla dlouho vypnuta, ujistěte se, že teplota směsi 
vody a glykolu je vyšší než + 5°C, anebo alespoň rovná této teplotě. 
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12 ÚDRŽBA A PRAVIDELNÉ KONTROLY 

 

VÝSTRAHA: Všechny úkony popsané v této kapitole MŮŽE PROVÁDĚT POUZE VYŠKOLENÝ PERSONÁL. 
Před každým servisním úkonem, se ujistěte, že je odpojeno napájení. 
Po provedení prací znovu instalujte krycí panely a dobře je upevněte pomocí šroubů. 

 

Chladivové okruhy nesmí být naplněny jiným chladivem, než je uvedeno na štítku. 
Použití jiných chladiv může způsobit vážné poškození kompresoru. 

 

Je zakázáno používat jiné oleje, než ty, které jsou uvedené v manuálu. 
Použití jiných olejů může způsobit vážné poškození kompresoru. 

 

VÝSTRAHA: POHYBLIVÉ ČÁSTI, RIZIKO ÚMRTÍ. 
Odpojte napájení a ujistěte se, že se ventilátor zastavil, než otevřete panel. 

 

Teploty chladivových trubek a kompresoru jsou obvykle velmi vysoké! Buďte velmi opatrní. 
Věnujte pozornost povrchům chladičů elektronických desek, které se mohou být velmi horké. 

 

Dávejte pozor, pokud pracujete v blízkosti výměníků. 
Hliníková žebra jsou velmi ostrá a mohou způsobit vážné poranění! Buďte velmi opatrní. 

Doporučuje se provádět pravidelné kontroly s cílem ověřit, že jednotka funguje správně. 

PROVOZ 1 měsíc 4 měsíce 6 měsíců 

Zkontrolujte tlak vodního okruhu a přítomnost vzduchu ve vodním okruhu. x   

Zkontrolujte, zda bezpečnostní a řídicí prvky fungují správně x   

Zkontrolujte, zda z kompresoru neuniká olej. x   

Zkontrolujte, zda z vodního okruhu neuniká voda. x   

Zkontrolujte správnou funkci průtokových spínačů. x   

Zkontrolujte, zda jsou elektrického ohřívače v klikové skříni řádně napájeny a funkční. x   

Očistěte filtry vodního okruhu. x   

Očistěte žebrovaný výměník pomocí stlačeného vzduchu nebo vodní tryskou. x   

Zkontrolujte upevnění všech svorek na elektrické desce a na zapojení kompresoru.  x  

Ověřte těsnost vodních spojů.  x  

Zkontrolujte těsnost a vyvážení lopatek ventilátorů.  x  

Zkontrolujte, zda je správné napětí.   x 

Zkontrolujte správnou spotřebu.   x 

Zkontrolujte objem chladiva.   x 

Zkontrolujte provozní tlak a přehřívání/podchlazení chladiva   x 

Zkontrolujte výkon oběhového čerpadla.   x 

Zkontrolujte expanzní nádobu.   x 

Pokud má být jednotka mimo provoz delší dobu, vypusťte vodu z potrubí a z výměníku tepla. 
Tento úkon je nutný, pokud se očekává, že teplota během této doby poklesne pod bod mrazu použité kapaliny. 

12.1 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Podle norem týkajících se použití látek ohrožujících ozónovou vrstvu (nebo oteplení atmosféry) je zakázáno uvolňovat chladiva do 
atmosféry. Na konci životnosti je nutné provést jejich sběr a dodání na příslušný sběrný bod. Chladivo R410A je uvedeno mezi 
těmito látkami a z tohoto důvodu s ním musí být nakládáno podle příslušných norem. Je nutné dbát na to, aby při servisních 
úkonech nedošlo k unikání chladiva. 

13 KONEC ŽIVOTNOSTI JEDNOTKY 
Na konci životnosti, kdy je jednotku nutné odstranit či nahradit, se doporučuje následující: 
• chladivo musí odebrat kvalifikovaný personál a poslat do příslušného sběrného centra; 
• mazací olej kompresorů musí být rovněž zaslán do příslušného sběrného centra; 
• rám a další komponenty, pokud je již není možné použít, musí být rozmontovány a roztříděny dle své povahy, zvláště pak měď 
a hliník, které se v rámci jednotky vyskytují ve velkém množství. Tyto úkony umožní snadnou recyklaci materiálu, a tak sníží dopad 
na životní prostředí. Pro více informací kontaktujte příslušný místní úřad. 

 

Nesprávné vyřazení spotřebiče z provozu může způsobit vážné poškození životního prostředí a ohrozit bezpečnost 
osob. Proto se doporučuje, aby zařízení bylo likvidováno pouze oprávněnými a proškolenými osobami. 

Je nutné dodržovat stejná opatření, jaká jsou popsána v předchozích odstavcích. 

Zvláštní péči věnujte likvidaci chladiva 

Nedovolená likvidace výrobku koncovým uživatelem vede k uplatnění sankcí v souladu s právními předpisy v zemi, ve 
které k likvidaci dochází. 

 

Symbol přeškrtnuté popelnice na zařízení označuje, že výrobek musí být po skončení životnosti umístěn odděleně od 
ostatních odpadů. 



14 TECHNICKÉ ÚDAJE 

14.1 STANDARDNÍ VERZE 

Provozní podmínky: 
(1) Chlazení: Teplota venkovního vzduchu 35°C; Teplota přívodu/zpátečky 23/18°C. 

(2)  Chlazení: Teplota venkovního vzduchu 35°C; Teplota přívodu/zpátečky 12/7°C. 

(3) Vytápění: Teplota venkovního vzduchu 7°C DB 6°C WB; Teplota přívodu/zpátečky 30/35°C. 

(4) Vytápění: Teplota venkovního vzduchu 7°C DB 6°C WB; Teplota přívodu/zpátečky 40/45°C. 

(5) Chlazení: Voda teplota zpátečky/přívodu 12/7°C. 

(6) Vytápění: normální klimatické podmínky; Tbiv=-7°C; teplota zpátečky/přívodu 30/35°C. 
(7) Počítáno pro snížení teploty vody o 15°C a 6 minut defrostu. 
(8) Podmínky dle UNI EN ISO 9614-2 a požadavků certifikace Eurovent. 

(9) Akustický tlak změřen 1m od jednotky ve volném prostranství dle ISO 3744. 
(10) Balení obsahuje paletu 

(*) s aktivovanou funkcí Hz Max. 

Výkonnostní data se mohou lišit v závislosti na podmínkách. Výkony deklarované v odstavci (1), (2), (3) a (4) jsou okamžité hodnoty dle EN 14511. Údaje v 

odstavci (5) a (6) byly stanoveny dle UNI EN 14825. 

Technická charakteristika 
Jednotk

a 

Models: i-HP 

0125 

0125 
Integrované 

oběhové 
čerpadlo 

0135 

0135 / 0235 
Integrované 

oběhové 
čerpadlo 

0250 

0250 
Integrované 

oběhové 
čerpadlo 

Elektrické 
parametry 

Napájení  400V/3P+N+T/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz 
Maximální příkon kW 14,83 15,14 19,16 19,47 28,62 29,09 
Maximální proudový odběr A 21,4 21,9 27,7 28,1 41,4 42,1 

Chlazení 

Chlazení výkon (1) kW 30,50 (33,5*) 30,65 (33,5*) 36,21 (39,3*) 36,37 (39,3*) 49,11 (52,1*) 49,32 (51,8*) 
Příkon (1) kW 6,77 6,62 8,90 8,91 12,27 12,06 
EER (1) W/W 4,51 4,63 4,07 4,08 4,00 4,09 
Chlazení výkon (2) kW 21,02 (23,1*) 21,15 (23,1*) 26,90 (29,0*) 27,04 (29,1*) 36,21 (38,4*) 36,36 (38,3*) 
Příkon (2) kW 6,48 6,35 9,1 8,96 12,49 12,45 
EER. (2) W/W 3,24 3,33 2,96 3,02 2,90 2,92 
SEER (5) W/W 3,98 4,00 4,03 

Vytápění 

Vytápění výkon (3) kW 24,72 (27,2*) 24,57 (27,2*) 32,50 (35,1*) 32,65 (35,3*) 48,46 (51,4*) 48,25 (51,6*) 
Příkon (3) kW 5,62 5,47 7,98 7,89 11,63 11,42 
COP (3) W/W 4,40 4,49 4,07 4,14 4,17 4,22 
Vytápění výkon (4) kW 22,18 (24,4*) 22,05 (24,4*) 32,20 (34,9*) 32,33 (35,1*) 41,26 (43,7*) 41,07 (43,5*) 
Příkon (4) kW 6,46 6,33 9,89 9,80 12,2 12,07 
COP (4) W/W 3,43 3,49 3,26 3,30 3,37 3,40 
SCOP (6) W/W 3,83 3,82 3,82 
Energetická třída  
Voda tepl. 35°C / 55°C 

Třída A+ / A++ A+ / A++ A+ / A++ 

Kompresor 

Značka  Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi 
Typ  Scroll DC Invertor Scroll DC Invertor Scroll DC Invertor 

Počet  1 1 2 
Olej (Typ, množství) mL FV50S, 2300 celkem FV50S, 2300 celkem FV50S, 4600 celkem 

Ventilátor 

Typ  DC Bezkartáčový motor DC Bezkartáčový motor DC Bezkartáčový motor 
Počet  1 1 1 
Jmenovitý příkon (2) kW 0,60 0,72 1,10 
Max příkon kW 0,72 0,84 1,78 
Max proudový odběr A 1,22 1,42 2,57 
Otáčky ot/min 540 580 670 
Jmenovitý průtok vzduchu m3/s 3,90 4,10 6,90 

Chladivo 

Typ  R410A R410A R410A 
Množství kg 9,5 10 15,5 
Ekvivalentní množství CO2 tun 19,84 20,88 32,36 

Konstrukční tlak (vysoký/nízký) MPa 4,15/2,7 4,15/2,7 4,15/2,7 

Vodní okruh 

Voda průtok(2) L/s 1,00 1,01 1,28 1,29 1,73 1,72 
Dostupný tlak (2) kPa / 88 / 81 / 70 
Interní tlaková ztráta (2) kPa 30 34 48 
Čerpadlo Jmenovitý příkon (2) kW / 0,27 / 0,31 / 0,44 
Čerpadlo max příkon kW / 0,31 / 0,31 / 0,55 
Čerpadlo max proudový odběr A / 1,37 / 1,37 / 2,05 
Vodní připojení inch 2”F 2”F 2”F 
Minimální objem vody (7) L 84 108 145 
Energy Efficiency Index (EEI)  / ≤ 0,23 / ≤ 0,23 / ≤ 0,23 

Hlučnost 
Akustický výkon (8) dB(A) 70,1 / SL 68,3 / SSL 67,4 73,6 / SL 71,8 / SSL 70,9 76,5 / SL 74,5 / SSL 73,6 
Akustický tlak (9) dB(A) 54,4 / SL 52,4 / SSL 50,7 56,5 / SL 54,7 / SSL 53,0 59,7 / SL 58,7 / SSL 56,5 

Rozměry a 
hmotnost 

Rozměry (L×H×W) mm 1198x1673x1198 1198x1673x1198 1198x1745x1198 
Balení Rozměry (L×H×W) (10) mm 1200x1765x1200 1200x1765x1200 1200x1890x1200 

Provozní hmotnost kg 357 363 384 391 422 436 

Čistá/Hrubá hmotnost kg 349/369 355/375 376/396 382/401 414/434 428/448 
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VAROVÁNÍ: Minimální teplota při uskaldnění je 5°C. 

 

Technická charakteristika 
Jedno

tka 

i-HP 

0250F 

0250F 
Integrované 

oběhové 
čerpadlo 

0260 

0260 
Integrované 

oběhové 
čerpadlo 

0270 

0270 
Integrované 

oběhové 
čerpadlo 

Elektrické 
parametry 

Napájení  400V/3P+N+T/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz 
Maximální příkon kW 28,62 29,09 31,19 31,92 34,12 35,12 
Maximální proudový odběr A 41,4 42,1 45,1 46,1 48,2 50,7 

Chlazení 

Chlazení výkon (1) kW 49,11 (52,1*) 49,32 (51,8*) 57,20 (60,6*) 57,14 (60,6*) 70,11 (71,5*) 70,76 (72,2*) 
Příkon (1) kW 12,27 12,06 14,01 14,07 18,47 18,62 
EER (1) W/W 4,00 4,09 4,08 4,06 3,80 3,80 
Chlazení výkon (2) kW 36,21 (38,4*) 36,36 (38,3*) 43,00 (45,6*) 42,97 (45,6*) 53,30 (54,9*) 53,40 (55,0*) 
Příkon (2) kW 12,49 12,45 13,72 13,75 17,20 17,25 
EER (2) W/W 2,90 2,92 3,14 3,12 3,10 3,10 
SEER (5) W/W 3,95 4,16 4,05 

Vytápění 

Vytápění výkon (3) kW 48,46 (51,4*) 48,25 (51,2*) 52,00 (55,1*) 52,04 (55,1*) 65,10 (66,4*) 65,20 (66,5*) 
Příkon (3) kW 11,63 11,42 12,60 12,64 16,09 16,10 
COP (3) W/W 4,17 4,22 4,13 4,12 4,05 4,05 
Vytápění výkon (4) kW 41,26 (43,7*) 41,07 (43,5*) 49,30 (52,3*) 49,33 (52,3*) 60,34 

(62,15*) 
60,45 

(62,25*) Příkon (4) kW 12,2 12,07 15,12 15,15 18,86 18,90 
COP (4) W/W 3,37 3,40 3,26 3,26 3,20 3,20 
SCOP (6) W/W 3,82 4,00 3,82 
Energetická třída  
Voda tepl. 35°C / 55°C 

Třída A+ / A++ A+ / A++ A+ / A++ 

Kompresor 

Značka  Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi 
Typ  Scroll DC invertor + ON-OFF Scroll DC invertor Scroll DC invertor 

Počet  1 + 1 2 2 
Olej (Typ, množství) mL FV50S, 4600 celkem FVC68D, 4600 celkem FVC68D, 4600 celkem 

Ventilátor 
motor 

Typ  DC Bezkartáčový Motor DC Bezkartáčový Motor DC Bezkartáčový Motor 
Počet  1 1 1 
Jmenovitý příkon (2) kW 1,10 1,58 1,78 
Max příkon kW 1,78 1,95 2,11 
Max proudový odběr A 2,57 2,85 3,08 
Ventilátor Otáčky ot/mi

n 
670 770 830 

Jmenovitý průtok vzduchu m3/s 6,94 7,72 8,28 

Chladivo 

Typ  R410A R410A R410A 
Chladivo množství kg 15,5 16,7 18 
Ekvivalentní množství CO2 tun 32,36 34,87 37,58 

Konstrukční tlak (vysoký/nízký) MPa 4,15/2,7 4,15/2,7 4,15/2,7 

Vodní okruh 

Voda průtok(2) L/s 1,73 1,72 2,06 2,05 2,55 2,55 
Dostupný tlak (2) kPa / 70 / 90 / 60 
Interní tlaková ztráta (2) kPa 48 60 80 
Čerpadlo Jmenovitý příkon (2) kW / 0,44 / 0,73 / 0,7 / 1,0 (1) 
Čerpadlo max příkon kW / 0,55 / 0,73 / 0,8 / 1,1 (1) 
Čerpadlo max proudový odběr A / 2,05 / 3,20 / 3,5 / 2,5 
Vodní připojení inch 2”F 2”F 2”F 
Minimální objem Voda (7) L 145 173 214 
Energy Efficiency Index (EEI)  / ≤ 0,23 / ≤ 0,23 / / 

Hlučnost 
Akustický výkon (8) dB(A) 76,5 / SL 74,5 / SSL 73,6 78,3 / SL 76,5 / SSL 75,6 78,9 / SL 77,1 / SSL 76,3 
Akustický tlak (9) dB(A) 59,7 / SL 58,7 / SSL 56,5 61,6 / SL 60,8 / SSL 58,6 63,4 / SL 62,6/ SSL 60,4 

Rozměry a 
hmotnost 

Rozměry (L×H×W) mm 1198x1745x1198 1198x1745x1198 1198x1745x1198 
Balení Rozměry (L×H×W) mm 1200x1890x1200 1200x1890x1200 1200x1890x1200 

Provozní hmotnost kg 422 436 438 462 449 473 
Čistá/Hrubá hmotnost kg 414/434 428/448 430/450 454/474 441/461 465/485 

Provozní podmínky: 
(1) Chlazení: Teplota venkovního vzduchu 35°C; Teplota přívodu/zpátečky 23/18°C. 

(2)  Chlazení: Teplota venkovního vzduchu 35°C; Teplota přívodu/zpátečky 12/7°C. 

(3) Vytápění: Teplota venkovního vzduchu 7°C DB 6°C WB; Teplota přívodu/zpátečky 30/35°C. 

(4) Vytápění: Teplota venkovního vzduchu 7°C DB 6°C WB; Teplota přívodu/zpátečky 40/45°C. 

(5) Chlazení: Voda teplota zpátečky/přívodu 12/7°C. 

(6) Vytápění: normální klimatické podmínky; Tbiv=-7°C; teplota zpátečky/přívodu 30/35°C. 
(7) Počítáno pro snížení teploty vody o 15°C a 6 minut defrostu. 
(8) Podmínky dle UNI EN ISO 9614-2 a požadavků certifikace Eurovent. 

(9) Akustický tlak změřen 1m od jednotky ve volném prostranství dle ISO 3744. 
(10) Balení obsahuje paletu 

(*) s aktivovanou funkcí Hz Max. 

Výkonnostní data se mohou lišit v závislosti na podmínkách. Výkony deklarované v odstavci (1), (2), (3) a (4) jsou okamžité hodnoty dle EN 14511. Údaje v 

odstavci (5) a (6) byly stanoveny dle UNI EN 14825. 

 



14.1 LT VERZE 

Technická charakteristika jednotka 

Modely i-HP-LT 

0125 

0125 

Integrovan

é oběhové 

čerpadlo 

0235 

0235 

Integrovan

é oběhové 

čerpadlo 

0250 

0250 

Integrovan

é oběhové 

čerpadlo 

Elektrické 

parametry 

Napájení  400V/3P+N+T/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz 
Maximální příkon  kW 14,83 15,14 19,16 19,47 28,62 29,09 
Maximální proudový odběr A 21,4 21,9 27,7 28,1 41,4 42,1 

Chlazení 

Chlazení výkon (1) kW 30,72 30,67 36,41 36,37 47,78 47,56 
Příkon (1) kW 7,29 7,34 8,87 8,91 12,30 12,52 
E.E.R. (1) W/W 4,21 4,18 4,11 4,08 3,88 3,83 
Chlazení výkon (2) kW 22,47 22,50 26,88 26,90 37,71 37,60 
Příkon (2) kW 7,29 7,26 9,12 9,10 12,72 12,83 
E.E.R. (2) W/W 3,08 3,10 2,95 2,96 2,97 2,93 
SEER (5) W/W 3,93 4,04 3,91 

Vytápění 

Vytápění výkon (3) kW 25,80 25,80 32,50 32,50 49,01 49,26 
Příkon (3) kW 6,17 6,17 7,98 7,98 12,68 12,93 
C.O.P. (3) W/W 4,18 4,18 4,07 4,07 3,87 3,81 
Vytápění výkon (4) kW 25,67 25,65 32,50 32,50 47,04 47,29 
Příkon (4) kW 7,29 7,27 9,97 9,97 14,18 14,40 
C.O.P. (4) W/W 3,52 3,53 3,26 3,26 3,32 3,28 
SCOP (6) W/W 4,02 4,03 3,82 

Kompresor 

Značka  Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi 
Typ  Scroll DC Invertor Scroll DC Invertor Scroll DC invertor 

Počet  1 2 2 
Chladivo olej (Typ, množství) mL FV50S, 2300 celkem FV50S, 3400 celkem FV50S, 4600 celkem 

Ventilátor motor 

Typ  DC Bezkartáčový Motor DC Bezkartáčový Motor DC Bezkartáčový Motor 
Počet  1 1 1 
Jmenovitý příkon (2) kW 0,60 0,72 1,10 
Max příkon kW 1,45 1,50 1,78 
Max proudový odběr A 2,10 2,17 2,57 
Otáčky ot/min 540 580 670 
Jmenovitý průtok vzduchu m3/s 5,00 5,56 6,94 

Chladivo 

Typ  R410A R410A R410A 
Chladivo množství kg 10,5 11,2 16,5 
Ekvivalentní množství CO2 tun 21,92 23,39 34,45 
Konstrukční tlak (vysoký/nízký) MPa 4,15/2,7 4,15/2,7 4,15/2,7 

Vodní okruh 

Voda průtok(2) L/s 1,07 1,07 1,28 1,29 1,80 1,80 
Dostupný tlak (2) kPa / 84 / 81 / 65 
Interní tlaková ztráta (2) kPa 33 34 51 
Čerpadlo - jmenovitý příkon (2) kW / 0,28 / 0,31 / 0,45 
Čerpadlo max příkon kW / 0,31 / 0,31 / 0,55 
Čerpadlo max proudový odběr A / 1,37 / 1,37 / 2,05 
Vodní připojení inch 2”F 2”F 2”F 
Minimální objem vody (7) L 90 108 151 
Energy Efficiency Index (EEI)  / ≤ 0,23 / ≤ 0,23 / ≤ 0,23 

Hlučnost 
Akustický výkon (8) dB(A) 70,1 / SL 68,3 / SSL 67,4 73,6 / SL 71,8 / SSL 70,9 76,5 / SL 74,5 / SSL 73,6 
Akustický tlak (9) dB(A) 54,4 / SL 52,4 / SSL 50,7 56,5 / SL 54,7 / SSL 53,0 59,7 / SL 58,7 / SSL 56,5 

Rozměry a 

hmotnost 

Rozměry (L×H×W) mm 1198x1673x1198 1198x1673x1198 1198x1745x1198 
Balení Rozměry (L×H×W) (10) mm 1200x1765x1200 1200x1765x1200 1200x1890x1200 
Provozní hmotnost kg 373 432 442 

432 Hrubá hmotnost kg 385 444 460 
424/444 

Provozní podmínky: 
(1) Chlazení: Teplota venkovního vzduchu 35°C; Teplota přívodu/zpátečky 23/18°C. 

(2)  Chlazení: Teplota venkovního vzduchu 35°C; Teplota přívodu/zpátečky 12/7°C. 

(3) Vytápění: Teplota venkovního vzduchu 7°C DB 6°C WB; Teplota přívodu/zpátečky 30/35°C. 

(4) Vytápění: Teplota venkovního vzduchu 7°C DB 6°C WB; Teplota přívodu/zpátečky 40/45°C. 

(5) Chlazení: Voda teplota zpátečky/přívodu 12/7°C. 

(6) Vytápění: normální klimatické podmínky; Tbiv=-7°C; teplota zpátečky/přívodu 30/35°C. 
(7) Počítáno pro snížení teploty vody o 15°C a 6 minut defrostu. 
(8) Podmínky dle UNI EN ISO 9614-2 a požadavků certifikace Eurovent. 

(9) Akustický tlak změřen 1m od jednotky ve volném prostranství dle ISO 3744. 
(10) Balení obsahuje paletu 

(*) s aktivovanou funkcí Hz Max. 

Výkonnostní data se mohou lišit v závislosti na podmínkách. Výkony deklarované v odstavci (1), (2), (3) a (4) jsou okamžité hodnoty dle EN 14511. Údaje v 

odstavci (5) a (6) byly stanoveny dle UNI EN 14825. 

 
VAROVÁNÍ: Minimální teplota při uskaldnění je 5°C. 
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14.2  AKUSTICKÝ VÝKON 

Celkový Lw dB(A) LW dB(A) frekvenčních pásem 

typ osazení LW(A) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1.000 Hz 2.000 Hz 4.000 Hz 8.000 Hz 

0125 SL 68,3 44,9 54,3 59,9 62,0 62,3 59,7 58,9 57,5 

0125 SSL (difusor) 67,4 44,0 55,2 58,5 60,9 61,2 58,1 58,2 57,4 

0135 SL 71,8 47,4 57,0 64,0 66,4 66,0 63,5 59,3 58,0 

0135 SSL (difusor) 70,9 45,9 56,8 63,5 65,3 64,9 62,6 58,4 57,9 

0250F/0250 SL 74,5 56,0 59,7 67,1 68,5 68,3 66,7 64,2 59,2 

0250F/0250 SSL (difusor) 73,6 54,2 59,5 66,3 67,5 67,3 65,4 63,4 59,1 

0260 SL 76,5 61,0 65,7 70,1 70,5 69,3 67,7 65,2 60,2 

0260 SSL (difusor) 75,6 59,2 65,5 69,3 69,5 68,3 66,4 64,4 60,1 

0270 SL 77,1 62,0 66,7 71,0 71,0 69,7 68,2 65,7 60,7 

0270 SSL (difusor) 76,3 60,2 66,5 70,3 70,0 68,7 66,8 64,9 60,5 

Akustický výkon dle UNI EN ISO 9614-2 a požadavků certifikace Eurovent. 

15 DISPOZIČNÍ TLAK JEDNOTKY 

 
 

15.1 Charakteristiky oběhových čerpadel 

Model i-HP 0125-0135 i-HP 0250-0250F i-HP 0260 i-HP 0260-0270 

Oběhové čerpadlo INTEGROVANÉ INTEGROVANÉ INTEGROVANÉ AC invertor 

Max. příkon [kW] 310 550 730 1100 

Max. proudový odběr [A] 1,37 2,05 3,2 2,5 

EEI (energy efficiency index) ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23 / 



16 PROVOZNÍ LIMITY 

16.1 PRŮTOK VÝMĚNÍKEM  

Jmenovitý průtok se uvádí při ∆T rovné 5°C mezi vstupní a výstupní teplotou výměníku. Povolený maximální průtok odpovídá 
∆T=3°C. Vyšší hodnoty mohou způsobit příliš vysoké poklesy tlaku. Povolený minimální průtok odpovídá ∆T=8°C. Nedostatečné 
hodnoty mohou způsobit příliš nízkou teplotu vypařování se zásahem bezpečnostních prvků, které jednotku zastaví a v některých 
případech může dojít k zamrznutí výměníku, které poruší chladivový okruh. 
Níže přikládáme tabulku s co možná nejpřesnějšími údaji, která uvádí minimální průtoky, které je nutné zajistit pro deskový 
výměník tepla pro správnou funkci jednotky v závislosti na modelu (poznámka: průtokový spínač je užíván k tomu, aby nedošlo 
k zamrznutí čidla v případě nedostatečného průtoku, ale nezajišťuje minimální průtok požadovaný k tomu, aby jednotka správně 
fungovala) 

Models 
i-HP 

0125 0135 0250/0250F 0260 0270 

Referenční chladící výkon [kW] 21,02 26,90 36,21 43,00 53,60 

Min. průtok [L/s] 0,63 0,80 1,08 1,29 1,59 

V případě, že není instalován detekční systém, zjistíte příslušný průtok pro zajištění nejlepšího výkonu vaší jednotky při maximální 
rychlosti oběhového čerpadla, s použitím tlakoměrů pro snímání tlakového rozdílu mezi vratnou a přívodní vodou do jednotky, 
přičemž je nutné zajistit, že příslušná hodnota je rovná nebo menší než statický tlak uvedený na křivkách v odstavci 15 pro 
příslušné modely. 

16.2 TEPLOTA STUDENÉ VODY (LETNÍ PROVOZ) 

Povolená minimální teplota u výstupu výparníku je 5°C; při nižších teplotách je nutné nás kontaktovat. V takovém případě 
kontaktujte naši společnost kvůli studii proveditelnosti a vyhodnocení změn, které je v souvislosti s vaší žádostí nutné provést. 
Maximální teplota, kterou je možné udržet na výstupu z výparníku je 25°C. Vyšší teploty (až do maxima 40°C) je nicméně možné 
tolerovat během přechodových a startovacích fází systému. 
Ve všech případech se maximální příkon pro provozní režim tepelného čerpadla objeví při teplotě výstupní vody 55°C a venkovní 
teplotě -10°C. 

16.3 TEPLOTA HORKÉ VODY (ZIMNÍ PROVOZ) 

Jakmile systém funguje při správné teplotě, teplota vstupní horké vody by neměla být nižší než 25°C; nižší hodnoty, které se 
nevztahují k přechodové nebo startovací fázi mohou způsobit špatné fungování systému a možné poruchy kompresoru. Maximální 
teplota výstupní vody nesmí překročit 55°C. Při této teplotě jsou spotřeba energie a výkon ve smyslu topného faktoru efektivní, 
pokud je venkovní teplota vyšší než 5°C, i když jednotka je schopna pracovat až do -15°C (-25°C u verzí se vstřikováním). 
U vyšších teplot, než je teplota výše uvedená, zvláště pak pokud souběžně dochází ke snížení průtoku vody, může dojít 
k anomáliím běžného chodu jednotky, případně v kritických situacích k zásahu bezpečnostních prvků. 

16.4 TEPLOTA OKOLNÍHO VZDUCHU 

Jednotky jsou navrženy a vyrobeny pro provoz, v letním režimu, s venkovními teplotami vzduchu od  -10°C do 46°C. V režimu 
vytápění se povolený rozsah venkovních teplot pohybuje od -15°C (-25°C pro verze s vstřikováním) do 40°C, jako funkce teploty 
výstupní vody, jak je uvedeno v tabulce níže. 

     Provozní limity 

Režim chlazení 

Okolní teplota Min.-10°C                        Max. +46°C 

Teplota výstupní vody Min. +5°C                         Max. +25°C 

Režim vytápění 

Okolní teplota (verze staard/EVI) Min. -15°C / -25°C          Max. +30°C 

Teplota výstupní vody (verze staard/EVI) Min. +25°C                       Max. +55°C/60°C 

Režim přípravy teplé vody 

Okolní teplota s maximální teplotou vody 48°C Min. -15°C / -25°C         Max. +40°C 

Okolní teplota s maximální teplotou vody 55°C Min. -15°C / -25°C         Max. +35°C 

Výstupní teplota vody (verze standard/EVI) Min. +20°C                      Max. +55°C/60°C 
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Vytápění/chlazení 

 
Režim přípravy TV 

 
 

17 KOREKČNÍ FAKTORY PRO UŽITÍ GLYKOLU 
 

Poměr glykolu Bod mrazu (°C) CCF IPCF WFCF PDCF 

10% -3,2 0,985 1 1,02 1,08 
20% -7,8 0,98 0,99 1,05 1,12 
30% -14,1 0,97 0,98 1,10 1,22 
40% -22,3 0,965 0,97 1,14 1,25 
50% -33,8 0,955 0,965 1,2 1,33 

CCF: Korekční faktor výkonu 
IPCF: Korekční faktor příkonu 
WFCF: Korekční faktor průtoku vody 
PDCF: Korekční faktor poklesu tlaku. 

Korekční faktory průtoku vody a poklesu tlaku jsou aplikovány přímo na hodnoty uvedené pro provoz s použitím glykolu. Korekční 
faktor průtoku vody je vypočítán s cílem získat stejný teplotní rozdíl, který by byl získán při použití glykolu. Korekční faktor poklesu 
tlaku bere do úvahy rozdílný průtok vody získaný při použití korekčního faktoru pro průtok vody. 
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18 ROZMĚRY 
VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ: 2”F 

 
 

Model 
Použití příslušenství 

difusoru 
Výška H 

[mm] 
Max. výška balení [mm] 

i-HP 0125 / i-HP 0235 
Ne 1673 1785 

Ano 1906 2030 

i-HP 0250 / i-HP 0260 
Ne 1745 1890 

ano 1910 2055 
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19 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ ZÁKLADNÍHO REGULÁTORU 

Běžný displej zobrazuje teplotu vody popřípadě kód alarmu (pokud je aktivní). V případě aktivace více alarmů, zobrazí se první, 
zatímco druhý se objeví poté, co byl první resetován.  
 

 
 
LED KONTROLKY: 

  
LED pro kompresor 

 ZAPNUTA pokud je kompresor v chodu 

 VYPNUTA pokud je kompresor vypnut 

 BLIKÁNÍ pokud probíhá odpočítávání času pro spuštění kompresoru 

 
LED pro teplou vodu 

 ZAPNUTA pokud je aktivní režim přípravy TV  

 VYPNUTA pokud režim TV není aktivní 

 BLIKÁNÍ pokud probíhá příprava teplé vody (trojcestný ventil je aktivní) 

 
LED pro rozmrazování 

 ZAPNUTA při provozním režimu rozmrazování (defrost) 

 VYPNUTA pokud je režim rozmrazování deaktivován nebo dokončen 

 BLIKÁNÍ pokud probíhá odpočítávání intervalu pro rozmrazovací režim. 

 
LED pro el. ohřívač  LED kontrolka je zapnuta, pokud je aktivní el. ohřívač pro rozmrazování. 

 
LED pro oběhové čerpadlo  ZAPNUTA pokud je oběhové čerpadlo v chodu. 

 
LED pro alarm  ZAPNUTA pokud je alarm aktivován. 

 
LED pro vytápění  ZAPNUTA pokud je jednotka v provozním režimu vytápění. 

 
LED pro chlazení  ZAPNUTA pokud je jednotka v provozním režimu chlazení. 

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA: 

 

Užívá se pro zvolení provozního režimu a pro resetování alarmů, které jsou resetovány manuálně. 
 
Provozní režim se mění v následující sekvenci každým stisknutím tlačítka Režim (režim): 
vypnuto (off)  chlazení (cool)  vytápění (heat)  vypnuto (off) 
 
Pokud je režim přípravy TV aktivován, sekvence je následující: 
vypnuto (off)  chlazení (cool) chlazení +TV (cool+san) vytápění (heat) vytápění+TV (heat+san)vyp. 
(off) 
 
Během nastavování parametrů může být toto tlačítko použito pro návrat zpět (ESC) do předchozí úrovně. 

 
Umožňuje vstup do nabídky pro nastavení parametrů a nastavení hodnot pro režimy chlazení/léto, 
vytápění/zima a teplá voda. 

 
Tlačítko NAHORU: tlačítko umožňuje posun nahoru do vyšší nabídky, nebo zvyšování hodnoty parametru, pokud 
se nacházíte v režimu úpravy (“edit”). 

 
Tlačítko DOLŮ: tlačítko umožňuje posun dolů do nižší nabídky, nebo snižování hodnoty parametru, pokud se 
nacházíte v režimu úpravy (“edit”). 

 



Do nabídky nastavení hodnot vstoupíte stisknutím tlačítka PRG: 

MENU 
Označení v 
regulátoru 

přístupnost poznámka 

Nastavené teploty Set Uživatel Blokováno v případě využití regulátoru Hi-T 

Snímače tP Technik Popis hodnot je uveden v tabulce níže 

Alarmy Err Uživatel Pouze v případě aktivních alarmů 

Digitální vstupy Id Technik --- 

Parametry Par Technik Tabulka parametrů je uvedena v kapitole 21 

Heslo PSS Uživatel --- 

Počet hodin provozu oHr Technik --- 

USB USb Technik Pouze po vložení USB disku se soubory 
 
Nastavení teplot (nabídka Set): 

 
 
 
 
 
 

 

Příklad nastavení výstupní teploty: 
1. pro vstup do menu stiskněte PRG  
2. pomocí šipek vyhledejte Set a potvrďte jej tlačítkem PRG  
3. pomocí šipek vyhledejte Hea a potvrďte PRG: 
4. pomocí šipek zadejte požadovanou hodnotu a potvrďte ji stiskem PRG 
(vrátit se zpět lze kdykoli pomocí tlačítka ESC) 

Po zadání hesla instalatéra se zpřístupní položka Par, která obsahuje následující položky: 
Popis Identifikace skupiny Index parametru 

Konfigurace systému CnF H- 

kompresor CP C01- 

ventilátor Fan F01- 

Alarmy ALL A01- 

Regulace rE b01- 

Oběhové čerpadlo PUP P01- 

Elektrické ohřívače Fro r01- 

Defrosty dFr DO1- 

Elektronický ventil EEV U01- 

Offset OFF o01- 

Invertor nCP n01- 

19.1 HODNOTY ANALOGOVÝCH VSTUPŮ (ČIDEL) 
Po zadání hesla montážníka lze v nabídce snímačů "tP" vyčíst aktuální hodnoty z analogových čidel: 

tp popis Jednotka 

t01 Voda vstup (°C) 

t02 Voda výstup (°C) 

t03 Kompresor vstup (°C) 

t04 Kompresor výstup (°C) 

t05 Venkovní teplota (°C) 

t06 Teplota TV (je-li aktovována) (°C) 

t07 Teplota akumulace (je-li aktivováno) (°C) 

t09 Nízký tlak (bar) 

t10 Vysoký tlak (bar) 

Tyto hodnoty zapište do protokolu uvedení do provozu (je zapotřebí, aby byla jednotka alespoň 10 min v provozu)

SET-POINT popis jednotka z výroby rozsah 

Coo První nastavená hodnota chlazení °C 7.0 H03 ÷ Co2 

Hea První nastavená teplota vytápění °C 45.0 He2 ÷ H01 

*San Nastavená teplota TV °C 48.0 H02 ÷ H01 

Co2 Druhá nastavená teplota chlazení °C 18.0 Coo ÷ H03 

He2 Druhá nastavená teplota vytápění °C 35.0 H02 ÷ Hea  
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20 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) 
Řídicí panel dálkového ovládání s dotykovou obrazovkou Hi-T pro centralizovanou správu tepelného čerpadla a systému HNS sítě 
RS485. Může být rovněž využit pro různé dílčí funkce (např. panel dálkového ovládání pro jedno tepelné čerpadlo nebo jako 
termostat pro řízení některých Ventilátorcolejů). 
Síť se může skládat max. z 7 tepelných čerpadel v kaskádovitém uspořádání s maximem 70 Ventilátorcolejů rozdělených do 9 
koncových zón. 
Má integrováno čidlo vlhkosti a teploty pro tepelnou a vlhkostní analýzu prostředí a správu dvojí nastavené hodnoty u 
podlahových systémů, které používají odvlhčovací systém. 
Intuitivní rozhraní usnadňuje ovládání, všechny funkce jsou velmi snadno nastavitelné. 

 
Více informací naleznete v manuálu k zařízení Hi-T. 

 

21 PŘÍRUČKA SE SCHÉMATY INSTALACÍ 
Pokud potřebujete více informací o možných konfiguracích, existuje příručka obsahující výkresy instalací, které byly vytvořeny 
s ohledem na specifikaci těchto vysoce výkonných tepelných čerpadel. Pro získání této příručky kontaktujte ENBRA, a.s. 
 

22 POPIS PROTOKOLU MODBUS TEPELNÉHO ČERPALDA I-HP 

Regulátor je z výroby nastaven na následující parametry komunikace: 

Přenosová 
rychlost 

9600 

Parita sudá 

Datové bity 8 

Stop bit 1 

ID zařízení 1 

Pokud potřebujete upravit parametry komunikace, je potřeba upravit tyto registry: 

H124 : přenosová rychlost 

0 4800 

1 9600 

2 19200 

3 38400 
 

H125 : parita, stop bit 
0 žádná, 2 bit 

1 lichá, 1 bit 

2 sudá, 1 bit 

3 žádná, 1 bit 
 

H126 : ID zařízení 1 ÷ 200 

 



 

Registr Formát Bit R/W Rozsah Název Popis Poznámka 

1 INT - R - 

Verze dat 

Firmware verze   

2 INT - R - Firmware vydání   

3 
BYTE (H) - R - Firmware dílčí vydání   

BYTE (L) - R - Firmware datum vydání   

4 
BYTE (H) - R - Firmware měsíc vydání   

BYTE (L) - R - Firmware rok vydání   

10 BOOL 

0 R - 

Digitání vstupy 

ID1 ( flow swich)   

1     ID 2 
Pokud je 

aktivováno 

2     ID 3( on/off)   

80 ÷ 95 ASCII - R - Sériové číslo Registrační číslo   

200 INT 

0 R/W - 

Nastavení zařízení 

Stand by 

Záspis 
nesprávných 

hodnot vede k 
nesprávné 

funkci zařízení 

1 R/W   chlazení 

2 R/W   topení 

5 R/W   chlazení + *příprava TV 

6 R/W   Topní  + *příprava TV 

-1 W   Ruční defrost 

1089 INT - R/W 1 ÷ 200 Sériová adresa Modbus sériové ID   

1001 °C/10 - R/W 5.0 ÷ 23.0 

Set point 

chlazení   

1002 °C/10 - R/W 25.0 ÷ 55.0 vytápění   

1003 °C/10 - R/W 25.0 ÷ 55.0 *příprava TV 
Pokud je 

aktivována 

1004 °C/10 - R/W 5.0 ÷ 23.0 Chlazení druhý setpoint   

1005 °C/10 - R/W 25.0 ÷ 55.0 Topneí druhý setpoint   

240 BIT MASK 

0 ÷ 1 

R - 

Obecný stav 

0 = off   

  1 = on   

  2 = pouze příprava TV   

  3 = vzdálené on/off   

2 Režim otopné 
soustavy 

0 = chlazení   

  1 = topení   

3 
Režim zařízení 

0 = hlazení   

  1 = topení   

4 
Příprava TV 

0 = off Pokud je 
aktivována   1 = běží 

5 ÷ 7 Satv defrostu 

0 = neaktivní   

1 = začínající   

2 = aktivní   

3 = odtok kondenzátu   

4 = ukončen   

253 °C/10 - R - 
Převodník - teplota 

vypařování   

254 °C/10 - R - kondenzace   

305 ora - R - 
Provozní hodiny 

kompresor 1   

307 ora - R -  kompresor 2   

406 bar/100 - R - 
tlak 

vysoký   

414 bar/100 - R - nízký   

400 °C/10 - R - 

teploty 

Voda vstup   

401 °C/10 - R - Voda výstup   

405 °C/10 - R - TV 
Pokud je 

aktivována 
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428 °C/10 - R - Venkovní teplota   

433 °C/10 - R - kompresor “1”výstup    

434 °C/10 - R - kompresor “2” výstup   

440 °C/10 - R - Čidlo otopné soustavy   

7000 %/10 - R - 
Analogové vstupy 

Ventilátor kondenzátoru   

7001 %/10 - R - Oběhové čerpadlo   

313 ora - R - 
Provozní hodiny 

kompresor 1 okruhu 2   

315 ora - R - kompresor 2 okruhu 2   

20406 bar/100 - R - 
tlak 

Vysokotlaký okruh 2   

20414 bar/100 - R - Nízkotlaký okruh 2   

20433 °C/10 - R - 
teplota 

Výstupní teplota kompresoru 1 
okruhu 2 

  

20434 °C/10 - R - 
Výstupní teplota kompresoru 2 

okruhu 2 
  

627 %/10 - R - Analogový výstup Ventilátor kondenzátoru okruhu 2   

950 BOOL 

0 

R - 

ALARM - E01 * vysoký tlak 

Reset alarmu 
zápisem 0 

aplikací 
příkazu 6 na 
jeden nebo 
vice registrů 

1 ALARM - E02 * nízký tlak 

2 ALARM - E03 * tepelná ochrana kompresoru 1 

3 ALARM - E04 * tepelná ochrana ventilátoru 1 

4 ALARM - E05 Zamrznutí vody 

5 ALARM - E06 Flowswitch 

6 ALARM - E07 *nízká teplota přípravy TV 

7 ALARM - E08 
Zastavení kompresoru pro 

nedostatek maziva 

8 ALARM - E09 Vysoká výstupní teplota kompresoru 

9 ALARM - E10 *vysoká teplota solárního kolektoru 

12 ALARM - E13 *přehřátí kompresoru 2 

13 ALARM - E14 *přehřátí ventilátoru 2 

15 ALARM - E16 *přehřátí čerpadla 1 

951 BOOL 

1 

R - 

ALARM - E18 Vysoká teplota   

9 ALARM - E26 * přehřátí čerpada 2   

11 ALARM - E41 Nesprávná teplota   

12 ALARM - E42 Nedostatečná výměna tepla   

13 ALARM - E50 Vysoká teplota zásobníku TV   

14 ALARM - E101 Gi modul je odpojen   

952 BOOL 

0 

R - 

ALARM - E611 Čidlo na vstupu vody   

1 ALARM - E621 Čidlo na výstupu vody   

2 ALARM - E631 Teplota na sání kompresoru   

3 ALARM - E641 Teplota na výtlaku kompresoru   

4 ALARM - E651 Venkovní teplota   

5 ALARM - E661 Čidlo 6 
Pokud je 

aktivováno 

6 ALARM - E671 Čidlo 7 
Pokud je 

aktivováno 

7 ALARM - E681 Čidlo 8 
Pokud je 

aktivováno 

8 ALARM - E691 Nízkotlaký převodník tlaku   

9 ALARM - E701 Vysokotlaký převodník tlaku   

10 ALARM - E711 Čidlo 11 
Pokud je 

aktivováno 

11 ALARM - E612 *Gi modul – Čidlo 1  
Pokud je 

aktivováno 

12 ALARM - E622 * Gi modul – Čidlo 2 
Pokud je 

aktivováno 

13 ALARM - E632 *Gi modul – Čidlo 3 
Pokud je 

aktivováno 



14 ALARM - E642 *Gi modul - Čidlo 4 
Pokud je 

aktivováno 

15 ALARM - E652 *Gi modul  – Čidlo 5 
Pokud je 

aktivováno 

953 BOOL 

0 

R - 

ALARM - E662 *Gi modul – Čidlo 6 
Pokud je 

aktivováno 

1 ALARM - E672 *Gi modul – Čidlo 7 
Pokud je 

aktivováno 

2 ALARM - E682 *Gi modul – Čidlo 8 
Pokud je 

aktivováno 

3 ALARM - E692 *Gi modul – Čidlo 9 
Pokud je 

aktivováno 

4 ALARM - E702 *Gi modul – Čidlo 10 
Pokud je 

aktivováno 

5 ALARM - E712 *Gi modul – Čidlo 11 
Pokud je 

aktivováno 

954 BOOL 

1 

R - 

ALARM - E801 Chyba spojení invertor 1   

2 ALARM - E802 Chyba spojení invertor 2   

4 ALARM - E851 Chyba hardware invertor 1   

5 ALARM - E852 Chyba hardware invertor 2   

7 ALARM - E861 Nadproud invertor 1   

8 ALARM - E862 Nadproud invertor 2   

10 ALARM - E871 Vysoká teplota invertor 1   

11 ALARM - E872 Vysoká teplota invertor 2   

13 ALARM - E881 Nesprávné napětí invertor 1   

14 ALARM - E882 Nesprávné napětí invertor 2   

955 BOOL 

0 

R - 

ALARM - E891 Sled fází invertor 1   

1 ALARM - E892 Sled fází invertor 2   

3 ALARM - E901 Nesprávný model invertor 1   

4 ALARM - E902 Nesprávný model invertor 2   

6 ALARM - E911 Přetížení invertor 1   

7 ALARM - E912 Přetížení invertor 2   

9 ALARM - E921 Nadproud PFC invertor 1   

10 ALARM - E922 Nadproud PFC invertor 2   

12 ALARM - E931 Chyba interní komunikace invertor 1   

13 ALARM - E932 Chyba interní komunikace invertor 2   

15 ALARM - E941 Závada PFC invertor 1   

956 BOOL 

0 

R - 

ALARM - E942 Závada PFC invertor 2   

2 ALARM - E951 Čidlo chyba invertor 1   

3 ALARM - E952 Čidlo chyba invertor 2   

5 ALARM - E961 Abnormální podmínky invertor 1   

6 ALARM - E962 Abnormální podmínky invertor 2   

8 ALARM - E971 EEPROM invertor 1   

9 ALARME - E972 EEPROM invertor 2   
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23 Tabulka parametrů 

Konfigurace systému 
Parametr Popis Jednotka Z výroby Rozsah Povolená nastavení Poznámka 

H01 
Max setpoint v režimu 

vytápění 
°C (1)58.0 -50.0÷80.0   

H02 
Min setpoint v režimu 

vytápění 
°C 25.0 -50.0÷80.0   

H03 
Max setpoint v režimu 

chlazení 
°C 23.0 -50.0÷80.0   

H04 
Min setpoint v režimu 

chlazení 
°C 3.0 -50.0÷80.0 

 
 

H10 Aktivace přípravy TV / 0 0÷6 

0=Nevyužito 
1=aktivní, vzdálené on/off nevypne přípravu TV 
2= aktivní, vzdálené on/off vypne přípravu TV 
3= aktivní v režimu vytápění, vzdálené on/off nevypne přípravu TV 
4= aktivní v režimu vytápění, vzdálené on/off vypne přípravu TV 
5=Aktivní v režimu chlazení. vzdálené on/off nevypne přípravu TV 
6=Aktivní v režimu chlazení. vzdálené on/off vypne přípravu TV 

H17 
Konfigurace “ST6”  
Analogový vstup 

/ 0 0÷49 
0 = Nevyužito  
6 = teplotní čidlo  TV 

 

H18 
Konfigurace “ST7” 
Analogový vstup 

/ 0 0÷49 
0 = nevyužito vstup 
41 = teplotní čidlo  otopné soustavy 

 

H45 
Konfigurace “DI1” 

digitální vstup 
/ 1 0÷30 

0 = Nevyužito 
1 = Flow switch 

 

H46 
Konfigurace “DI2” 

Digitální vstup 
/ 0 0÷30 

0 = Nevyužito vstup 
3 = Změna režimu chlazení/vytápění 

 

H47 
Konfigurace “DI3”  

Digitální vstup 
/ 2 0÷30 

0 = Digitální vstup nepřiřazen 
2 = Vzdálené On/Off 

Svorky: ID3, ID3 

H75 Polarita digitálních vstupů  / 0 0÷255 

0 = N.O. digitální vstupy 
1 = Reverzní polarita DI1 
2 = Reverzní polarita DI2 
4 = Reverzní polarita DI3 
 

8 = Reverzní polarita DI4 
16 = Reverzní polarita DI 5 
32 = Reverzní polarita DI 6 
64 = Reverzní polarita DI7 
128 = Reverzní polarita DI8 

H76 Polarita digitálních vstupů / 0 0÷255 

0 = N.O. digitální vstupy 
1 = Reverzní polarita DI9 
2 = Reverzní polarita DI10 
4 = Reverzní polarita DI1E1 
8 = Reverzní polarita DI2E1 
 

16 = Reverzní polarita DI3E1 
32 = Reverzní polarita DI4E1 
64 = Reverzní polarita DI5E1 
128 = Reverzní polarita DI6E1 

H77 Polarita digitálních vstupů / 0 0÷255 

0 = N.O. digitální vstupy 
1 = Reverzní polarita DI7E1 
2 = Reverzní polarita DI8E1 
4 = Reverzní polarita DI9E1 
8 = Reverzní polarita DI10E1 
 

16 = Reverzní polarita DI1E2 
32 = Reverzní polarita DI2E2 
64 = Reverzní polarita DI3E2 
128  = Reverzní polarita 
DI4E2 

H78 Digitální vstupy polarita / 0 0÷255 

0 = N.O. digitální vstupy 
1 = Reverzní polarita DI5E2 
2 = Reverzní polarita DI6E2 
4 = Reverzní polarita DI7E2 
 

8 = Reverzní polarita DI8E2 
16 = Reverzní polarita DI9E2 
32 = Reverzní polarita DI10E2 

H83 
Výstup pod napětím 

DO5 
/ 0 0÷47 

0 = Nevyužito 
6 = TV ventil 

 

H84 
Výstup pod napětím 

DO6 
/ 7 0÷47 

0 = Nevyužito 
7 = Oběhové čerpadlo 

 

H85 
Konfigurace “DO7” 
výstup pod napětím 

/ 27 0÷47 
0 = Nevyužito 
27 = solenoid ventil kapiláry 

 

H86 
Konfigurace “DO1E” 
výstup pod napětím 

/ 0 0÷47 
0=Nevyužito 
22 = pomocné el. topné těleso otopné 
soustavy 

 

H87 
Konfigurace “DO2E” 
Výstup pod napětím 

/ 0 0÷47 
0 = Nevyužito 
26 = pomocné el. topné těleso zásobníku TV  

 

H88 
Konfigurace “DO3E” 
Výstup pod napětím 

/ 0 0÷47 
0 = Nevyužito 
24 = Alarm 

 

H89 
Konfigurace “DO4E” 
 Výstup pod napětím 

/ 0 0÷47 
0 = Nevyužito 
31 = Režim otopné soustavy 

 

H90 
Konfigurace of “DO5E” 

výstup pod napětím 
/ 0 0÷47 

0 = Nevyužito 
32 = 3-cestný ventil otopné soustavy 

 

H126 Sériová adresa / 1 1÷200   

H129 
Aktivace dvojí nastavené 

hodnoty 
/ 0 0÷1 

0 = Nevyužito 
1 = Aktivace dvojí nastavené hodnoty 

 

H130 Vytápění s akumulací TV / 0 0÷1 
0 = Normalní provoz 
1 = v režimu vytápění je trojcestný ventil nastaven směrem do zaásobníku TV 

(1)
 H01=60°C pro verze i-HP LT. 



Nastavení alarmů 
Parametr Popis Jednotka Z výroby Rozsah Povolená nastavení Poznámka 

A08 Aktivace protizámrzného alarmu °C 2 -127÷127   

A09 
Hystereze protizámrzného 

alarmu  
°C 3.0 0.0÷25.5   

A16 Nízký tlak při chlazení  Bar 
v závoslosti 
na modelu 

4,0÷80,0   

A27 Nízký tlak při vytápění  / 1.0 0.0÷25.5   

Nastavení regulace 

Parametr Popis Jednotka 
Z 

výroby 
Rozsah Povolená nastavení Poznámka 

b01 
Modulační rozsah v režimu 

chlazení 
°C 2,0 0÷10,0   

b02 
Modulační rozsah v režimu 

vytápění 
°C 2,0 0÷10,0   

b03 Diference v režimu přípravy TV °C 2,0 0÷10,0  
V případě spínání režimu 
přípravy TV pomocí 
digitálního vstupu 

b04 
Doba překlopení ventilu pro 

radiátory 
sec 30 0÷600   

b05 
Hystereze vypnutí kompresoru v 

režimu chlazení a vytápění 
°C 1 0.0÷25.5   

b06 Doba překlopení ventilu TV sec 45 0÷255   

b07 PI regulace – integrační doba sec 150 0÷255   

b08 Aktivace ekvitermy / 0 0÷1   

b09 Max Offset při chlazení  °C 3.0 -50.0÷80.0   

b10 Max Offset při vytápění °C -3.0 -50.0÷80.0   

b11 
Referenční venkovní teplota pro 

chlazení 
°C 25 -127÷127   

b12 
Referenční venkovní teplota pro 

topení 
°C 15 -127÷127   

b13 
Změna venkovní teploty při 

chlazení 
°C -10.0 -50.0÷80.0   

b14 
Změna venkovní teploty při 

vytápění 
°C 10.0 -50.0÷80.0   

b15 
Regulační pásmo pro analogový 

vstup 0-10V 
°C 5.0 0.0÷10.0   

b20 
Aktivace of 

0-10V/ratiometric vstup 
/ 0 0÷1 

0 = 0-10V vstup 
1 = ratiometrický vstup 

 

b22 
Hystereze pro čidlo otopné 

soustavy 
°C 1,5 0.0÷25.5   

Nastavení oběhového čerpadla 
Parametr Popis Jednotka Z výroby Rozsah Povolená nastavení Poznámka 

P01 
Prodleva zapnutí čerpadla a 

kompresoru 
sec 20 0÷255   

P02 
Prodleva vypnutí čerpadla a 

kompresoru 
min 2.0 0÷255   

P03 Provozní režim čerpadla / 0 0÷1 
0 = trvalý 
1 = dle signálu regulace 

 

P04 Aktivace protizámrzného režimu °C 5 -127÷127   

P05 
Hystereze čerpadla v protizámrzném 

režimu 
°C 2.0 0.0÷25.0   

P06 
Proporciální pásmo čerpadla v režimu 

vytápění 
°C 

v závoslosti 
na modelu 

0.0÷25.0   

P07 Maximum otáčky modulace čerpadla % 100 0÷100   

P08 Minimální otáčky modulace čerpadla % 
v závoslosti 
na modelu 

0÷100   

P09 ∆T (T_přívodu/zpátečky) čerpadla °C 5 -127÷127   

P10 Modulační pásmo čerpadla °C 2.0 0.0÷25.0   

P16 
Interval mezi 2 spuštěními čepadla v 

periodickém režimu 
min 20 0÷600   

P17 
Doba běhu čepadla v periodickém 

režimu 
sec 90 0÷255 0 = deaktivace periodického režimu  
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Příklad řízení oběhového čerpadla v režimu chlazení: 
Pokud bude rozdíl teplot mezi přívodem a zpátečkou větší než P09+P10, pak 
poběží oběhové čerpadlo na maximální otáčky. 
Pokud bude rozdíl teplot mezi přívodem a zpátečkou menší než P09-0,2°C, 
pak poběží oběhové čerpadlo na minimální otáčky. 
V ostatních případech bude oběhové čerpadlo modulovat s cílem dosáhnout 
teplotního rozdílu rovného P09. 
V režimu vytápění se oběhové čerpadlo bude chovat obdobně, akorát 
parametr P09 nahradí P06. 
Během přípravy TV běží čerpadlo na max. otáčky. 
 
 

 

Nastavení defrostu 
Parametr Popis Jednotka Z výroby Rozsah Povolená nastavení Poznámka 

d02 Tlak inicializace defrostu bar 5.8 -50.0÷80.0  
 

d08 Minimální interval mezi 2 defrosty min 0 0÷255  
 

Konfigurace “GI” modulu (standardně u i-HP LT) 
Parametr Popis Jednotka Z výroby Rozsah Povolená nastavení Poznámka 

H24 
Konfigurace vstupu 

ST3E  
/ 41 0÷49 

0 = vstup nepřiřazen 
6 = teplotní čidlo zásobníku TV 
41 = teplotní čidlo otopné soustavy 

Svorky: AI1E-AI1E 
H49 = 0. 

(1)H28 
Konfigurace vstupu 

ST7E  
/ 0 0÷49 

0 = vstup nepřiřazen 
6 = teplotní čidlo zásobníku TV 
41 = teplotní čidlo otopné soustavy 

Svorky: ADI1E-ADI1E 
H51 = 0. 

(1)H49 
Konfigurace vstupu 

DI4E  
/ 0 0÷30 

0 = vstup nepřiřazen 
19= termostat 
26 = dvojí nastavená hodnota 
28 = spínání přípravy TV pomocí digit. vstupu 

Svorky: ADI1E-ADI1E 
H24 = 0. 
Vstup je využíván pouze při 
absence regulátoru Hi-T. 

H51 
Konfigurace vstupu 

DI6E  
/ 0 0÷30 

0 = vstup nepřiřazen 
19= termostat 
26 = dvojí nastavená hodnota 
28 = spínání přípravy TV pomocí digit. vstupu 

Svorky: ADI1E-ADI1E  
H28 = 0. 

H63 Konfigurace DO1E / 26 0÷44 0 = vstup nepřiřazen 
21 = signalizace defrostu 
24= signalizace alarmu 
25 = ventil dvojí nastavené hodnoty 
26 = pomocné el. topné těleso zásobníku TV 
29 = kotel 
31 = signalizace režimu otopné soustavy 
42 = unikátní čerpadlo v síti 
43 = sekundární oběhové čerpadlo 

DO1EN-DO1E svorky 

H64 Konfigurace DO2E / 22 0÷44 DO2EN-DO2E svorky 
(1)H65 Konfigurace DO3E / 29 0÷44 DO3EN-DO3E svorky 
(1)H66 Konfigurace DO4E / 0 0÷44 DO4EN-DO4E svorky 
(1)H67 Konfigurace DO5E / 0 0÷44 DO5EN-DO5E svorky 

H68 Konfigurace OC1E / 25 0÷44 NC1E-N1E-NO1E svorky. 

H69 Konfigurace OC2E / 31 0÷44 NC1E-N1E-NO1E svorky 

(3) nelze použít pro jednotky i-HP LT. 

Nastavení pomocných topných těles (Gi modul) 
Parametr Popis Jednotka Z výroby Rozsah Povolená konfigurace Poznámka 

r02 
Spínání vyhřívání výměníku v 

režimu vytápění 
°C 3 3÷6   

r03 
Spínání vyhřívání výměníku v 

režimu chlazení 
°C 3 3÷6   

r06 Hystereze ohřívačů výměníků °C 2.0 0.0÷25.5   

(1)r08 Teplota vypnutí TČ °C 
v závoslosti 
na modelu 

-16÷50 
Musí platit: 
r22 ≥ r28 ≥ r08 

pod touto teplotou pracuje 
již jen záložní zdroj 

r09 Hystereze pro r08 °C 1.0 0.0÷25.5   

r10 
Aktivace pomocného el. topného 

tělesa otopné soustavy 
/ 0 0÷1 

0 = neaktivní 
1 = aktivní 

 

r11 Hystereze pro r10 °C 0.5 0.0÷25.5   

r12 
Prodleva sepnutí el. tělesa otopné 

soustavy 
min 10 0÷255   

r13 Prodleva sepnutí el. tělesa min 10 0÷255   

r14 Výlučný provoz el. topných těles / 0 0÷1 
0 = současný provoz povolen 
1 = pouze výlučný provoz 

 

r15 
Aktivace el. topného tělesa v 

zásobníku TV 
/ 0 0÷2 

0 = neaktivní 
1 = aktivní 
2 = jedno těleso pro ohřev TV a vytápění (pouze pokud H83=1) 

r16 
Prodleva sepnutí el. tělesa zásobníku 

TV 
min 15 0÷255   



r19 
Doba do aktivace el ohřívače 

výměníku při defrostu 
min 0 0÷255 

0= aktivace el. ohřívače výměníku nezávisí na délce 
defostu 

 

r20 Priorita spínání el. topných těles / 1 0÷1 
0 = priorita pro otopnou soustavu 
1 = priorita zásobník TV 

Pouze pokud  r14 = 1 

r21 
Aktivace el. topných těles otopné 

soustavy při defrostu 
/ 0 0÷1 

0 = neaktivní funkce 
1 = aktivní funkce 

 

r22 Horní limit pro provoz bivalence °C 
v závoslosti 
na modelu 

-127÷127 
Musí platit: 
r22 ≥ r28 ≥ r08 

nad touto teplotou se již 
bivalence nespíná 

r23 Způsob spínání kotle / 0 0÷6 

r23=0 kotel se nevyužívá 
r23=1 kotel se využívá jen pro vytápění (prioritně se spíná el. topné těleso) 
r23=2 kotel se využívá jen pro přípravu TV (prioritně se spíná el. topné těleso) 
r23=3 kotel se využívá pro vytáp. a přípr. TV (prioritně se spíná el. topné těleso) 
r23=4 kotel se využívá jen pro vytápění (prioritně se nespíná el. topné těleso) 
r23=5 kotel se využívá jen pro přípravu TV (prioritně se nespíná el. topné těleso) 
r23=6 kotel se využívá pro vytáp. a přípr. TV (prioritně se nespíná el. topné těleso) 

r24 Způsob využití el. topných těles / 3 0÷3 

r24=0 žádné elektrické topné těleso se nepoužívá 
r24=1 využívá se elektrické topné těleso pouze pro vytápění 
r24=2 využívá se elektrické topné těleso pouze pro přípravu TV 
r24=3 využívá se elektrické topné těleso pouze pro vytápění a přípravu TV 

r25 
Tepltoa desinfekce zásobníku TV 

(anti-legionella) 
°C 80 0÷100  

Úprava pomocí regulátoru 
Hi-T 

r26 Trvání desinfekce min 12 0÷255  
Úprava pomocí regulátoru 
Hi-T 

r27 
Set point pro tepelné čerpadlo při 

desinfekci zásobníku 
°C 55.0 -50.0÷80.0  

Úprava pomocí regulátoru 
Hi-T 

r28 
Limit pro prioritní spínání 

bivalence  
°C 

v závoslosti 
na modelu 

-16÷50 
Musí platit: 
r22 ≥ r28 ≥ r08 

pod touto teplotou se spíná 
bivalence prioritně před TČ 

r29 Teplotní ofset pro bivalenci (G02) °C 0 0÷100 

V tomto případě docílí tepelné čerpadlo teplotního setpointu (G02, G03, G05) a 
teplotní rozdíl bude dosažen bivalentním zdrojem. 

r30 
Teplotní ofset pro bivalenci (G05) 
pro druhou nastavenou hodnotu 

°C 0 0÷100 

r31 Teplotní ofset pro TV (G03) °C 0 0÷100 

r32 Spínání kotle / 1 0÷3 

r32 = 0 kotel nemá své oběhové čerpadlo a je regulován tepelným čerpadlem 
r32 = 1 kotel má své oběhové čerpadlo a je regulován tepelným čerpadlem 
r32 = 2 kotel nemá své oběhové čerpadlo a má svou vlastní regulaci 
r32 = 3 kotel má své oběhové čerpadlo a má svou vlastní regulaci 

r33 
Chování oběhového čerpadla při 

sepnutí el. topných těles 
/ 3 0÷4 

r33=0 oběhové čerpadlo běží pokud běží kompresor nebo kotel 
r33=1 oběhové čerpadlo běží pokud je sepnuto el. těleso otopné soustavy 
r33=2 oběhové čerpadlo běží pokud je sepnuto el. těleso zásobníku TV 
r33=3 oběh. čerp. běží pokud je sepnuto el. těleso otop. soust. nebo zás. TV 

(1)
 pro model i-HP LT r08=-20°C. 

24 USB nabídka 

Přepsání FIRMWARE  
1. Zkopírujte příslušné soubory do kořenového adresáře USB fleš disku 
2. Vypněte jednotku do režimu OFF (počkejte na doběh oběhového čerpadla) 
3. Vypněte jistič 
4. Zasuňte USB fleš disk do portu na desce 
5. Zapněte jednotku do pohotovostního režimu 
6. Následujte PRGPSSPRG(zadejte heslo)PRGUSBUPdFPRG. 
Vyčkejte do ukončení procesu upgradu než se zobrazí na displeji „boot“ 
7. Vypněte jednotku 
8. Vypněte jistič 
9. Vyjměte USB fleš disk 
10. Zapněte jednotku 

Přepsání PARAMETRŮ 
1. Zkopírujte příslušné soubory do kořenového adresáře USB fleš disku 
2. Vypněte jednotku do režimu OFF (počkejte na doběh oběhového čerpadla) 
3. Vypněte jistič 
4. Zasuňte USB fleš disk do portu na desce 
5. Zapněte jednotku do pohotovostního režimu 
6. Následujte PRGPSSPRG(zadejte heslo)PRGUSBUPPAPRG. 
Vyčkejte do ukončení procesu upgradu než se zobrazí na displeji „boot“ 
7. Vypněte jednotku 
8. Vypněte jistič 
9. Vyjměte USB fleš disk 
10. Zapněte jednotku 
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25 ALARMY 

kód popis 

E000 Vzdálené vypnutí (není alarm) 

E001 Vysoký tlak (39,5 bar) 

E002 Nízký tlak (3,5 bar okruh chlazení; 1,3 bar okruh vytápění) 

E003 Kompresor 1 přehřátí (pouze i-HP 0250F model) 

E005 Ohrana před zamrznutím (při výstupní tepoltě 2°C) 

E006 Flow switch (průtok) 

E008 Nedostatečné mazání kompresoru (pokud kompresor nedosáhne za určitý čas daných otáček) 

E009 Vysoká teplota na výstupu z kompresoru 

E016 Čerpadlo 1 přehřátí (pouze při konfiguraci CI16) 

E018 Chyba vysoké teploty při chlazení (nad 60°C) 

E042 
Nedostatečná výměna tepla  
(v režimu přípravy TV výstupní teplota nad 58°C, resp. 60°C u modelů LT) 

E101 Chyba komunikace s GI modulm 

E611 Teplotn í čidlo na vstupu vody 

E621 Teplotní čidlo na výstupu vody 

E631 Teplotní čidlo na vstupu kompresoru 

E632 Teplotní čidlo vstřikování (pouze i-HP LT modely) 

E641 Teplotní čidlo na výstupu z kompresoru / vysokotlaký spínač (presostat) 

E651 Ekvitermní čidlo 

E661 Čidlo zásobníku TV  

E671 Čidlo akumulačního zásobníku 

E691 Vysokotlaký převodník 

E692 Převodník vstřikování (pouze i-HP LT modely) 

E701 Nízkotlaký převodník 

E801 – E802 Vypršení času invertoru 1, 2 nebo 3 

E851 – E852 Invertor hardwarová chyba 

E861 – E862 Nadproud motoru 

E871 – E872 Přehřátí chladiče invertoru (80°C) 

E881 – E882 Napájecí napětí mimo limit 

E891 – E892 Kompresor odpojen od napájení 

E901 – E902 Nesoulad modelu kompresoru a invertoru 

E911 – E912 Ochrana před přetížením 

E921 – E922 Nadproud PFC-POE  

E931 – E932 Chyba komunikace s hlavním regulátorem 

E941 – E942 Chyba konvertoru PFC 

E951 – E952 Chyb čidla chladiče a/nebo čidla teploty prostředí 

E961 – E962 Abnormální podmínky 

E971 – E972 Chyba EEPROM  
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