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NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 
 

pro modely tepelných čerpadel 
vzduch/voda dělené konstrukce 

 
i-SHWAK V4 06 - i-SHWAK V4 08 
i-SHWAK V4 10 - i-SHWAK V4 12 

i-SHWAK V4 14T  
i-SHWAK V4 16T 

 
    

Vnitřní jednotka 
tepelného čerpadla 

model MP 
 

  
Venkovní jednotka tepelného čerpadla 

 

 
 
 

Tento návod byl sestaven pro informativní účely. Výrobce ani distributor nenese odpovědnost za výsledky projektování nebo instalací provedených na základě 
vysvětlení nebo pochopení údajů a specifikací uvedených v tomto návodu. Texty a obrázky obsažené v tomto návodu není povoleno reprodukovat. 

 
  

Odpad z elektrických a elektronických výrobků se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem, ale v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/ES 
o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. V případě, že budete chtít vyměnit výrobek za jiný podobný, informujte se na místním úřadě 
nebo u svého prodejce. 
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CE CONFORMITY DECLARATION 
 

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: 

Air to water reversible heat pump with remote condenser unit / 
Reverzibilní tepelná čerpadla s oddělenou kondenzační jednotkou 

Model N°: 
modely: 

i-SHWAK/V4 06 / 08 / 10 / 12 / 14 / 16 
MP / MPR 

Serie N°: 
sériové č.: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 
 
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, odstavec2, bod f). 
 
2.  Harmonized standards applied to designing and 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, UNIEN 12735-1 
 
3. Others European Directives and harmonized standards applied to the equipment: 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE, CEI EN 60335-2-40, CEI 
EN 55014-1, CEI EN 55014-2, CEI EN 61000-3-2, CEI EN 61000-3-3, CEI EN 62233 
Další aplikované evropské směrnice a harmonizované normy: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, CEI EN 60335-2-40, CEI EN 55014-1, CEI EN 
55014-2, CEI EN 61000-3-2, CEI EN 61000-3-3, CEI EN 62233 
 
The manufacturer states, also, that the technical file is compiled and kept at ADVANTIX SpA and 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. 

 
 
 
  JMÉNO / NAME        PAOLO 
  PŘÍJMENÍ / SURNAME       FERROLI 
  POZICE / COMPANY POSITION       RESP. TECNICO 

 
 
 
Arcole, leden/January 2017 
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Návod i-SHWAK V4 obsahuje potřebné informace pro lepší využívání zařízení v podmínkách bezpečných pro obsluhu, a tedy pro 
splnění požadavků předepsaných směrnicí 2006/42/ES ve znění pozdějších úprav. 

1 CÍL A OBSAH TOHOTO NÁVODU 

Tento návod obsahuje základní informace pro instalaci, provoz a údržbu jednotek i-SHWAK V4. Je určen montážníkům a 
uživatelům jednotky: umožňuje efektivně používat toto zařízení, i když o něm uživatel nemá žádné předběžné znalosti. 
Tento návod popisuje vlastnosti zařízení v době, kdy bylo uvedeno na trh; proto nemusí zachycovat poslední technologická 
vylepšení zavedená výrobcem v rámci jeho průběžného usilování o zlepšení výkonu, ergonomiky, bezpečnosti a funkčnosti. 
Výrobce zavádí technologická vylepšení a není povinen aktualizovat návody pro předchozí verze zařízení, které nemusí být 
kompatibilní. Dbejte proto na to, abyste používali návod dodaný pro nainstalovanou jednotku. 
Doporučujeme, aby uživatel dodržoval pokyny uvedené v této příručce, zejména pak ty, které se týkají bezpečnosti a běžné údržby. 

JAK UCHOVÁVAT TENTO NÁVOD 

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

GRAFICKÉ SYMBOLY 

 
Označuje pracovní postupy, které mohou být nebezpečné pro osoby nebo narušit správné fungování zařízení. 

 
Označuje zakázané pracovní postupy. 

 

Označuje důležité informace, které musí obsluha brát v úvahu, aby byl zaručen správný a bezpečný provoz zařízení. 
Označuje také všeobecné poznámky. 

2 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

Jednotky i-SHWAK V4 byly zkonstruovány v souladu s následujícími směrnicemi a harmonizovanými normami: 

 Směrnice 2006/42/ES, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU 

 Normy UNI EN 378-1, 378-2, UNI EN 12735-1 

 Norma CEI EN 60335-2-40 

 Normy CEI EN 55014-1, CEI EN 55014-2, CEI EN 61000-3-2, CEI EN 61000-3-3, CEI EN 62233 

 Směrnice 2009/125/ES ve znění pozdějších úprav 

 Směrnice 2010/30/EU ve znění pozdějších úprav 

 Nařízení EU 811/2013 

 Nařízení EU 813/2013 

3 POVOLENÉ POUŽITÍ 

 Výrobce vylučuje jakékoli smluvní nebo mimosmluvní ručení za škody způsobené osobám, zvířatům nebo předmětům v 
důsledku nesprávné instalace, nastavení a údržby, nevhodného použití zařízení a částečného nebo povrchního čtení informací 
obsažených v tomto návodu. 

 Tyto jednotky byly navrženy výhradně pro ohřev nebo chlazení vody. Jakékoli jiné použití, které není výslovně schváleno 
výrobcem, se považuje za nevhodné a tedy za nepovolené. 

 Umístění zařízení a hydraulických a elektrických okruhů musí být stanoveno kvalifikovaným pracovníkem a musí brát v úvahu 
jak technické požadavky, tak všechny platné místní předpisy a schválené specifikace. 

 Veškeré práce může provádět pouze způsobilý a kvalifikovaný personál, seznámený s pravidly platnými v zemi, kde je zařízení 
instalováno. 
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4 BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY 
Před započetím práce na jednotkách i-SHWAK V4 je každý uživatel povinen se dokonale seznámit s funkcemi zařízení a jeho 
ovládáním a přečíst si a pochopit informace uvedené v tomto návodu. 

 

Je přísně zakázáno odstraňovat nebo upravovat jakékoli bezpečnostní prvky zařízení. 

Zařízení nesmí používat děti nebo nezpůsobilé osoby bez dozoru. 

Nedotýkejte se zařízení, pokud máte vlhké části těla nebo mokré bosé nohy. 

Nečistěte jednotku, když je zapnuto elektrické napájení. 

Netahejte za kabely vycházející z jednotky, neodpojujte je a nepřekrucujte, a to ani v případě, že je zařízení odpojeno 
od elektrického napájení. 

Nestoupejte si ani nesedejte na zařízení a nepokládejte na něj žádné předměty. 

Nestříkejte ani nelijte vodu přímo na jednotku. 

Nelikvidujte, neodhazujte a nenechávejte v dosahu dětí obalové materiály (kartony, spony, plastové sáčky atd.), 
protože mohou představovat nebezpečí pro životní prostředí nebo ohrozit život. 

 

Veškeré práce běžné i mimořádné údržby se musí provádět, když je zařízení vypnuté, odpojené od zdrojů elektrického 
a pneumatického napájení, a poté co se vyprázdní jeho pneumatický systém. 

Nesahejte rukama ani nestrkejte šroubováky, klíče nebo jiné nástroje do pohyblivých částí zařízení. 

Pracovník montáže a údržby musí absolvovat vhodné školení pro bezpečné vykonávání svých úkolů. 

Pracovníci obsluhy musí vědět, jak používat osobní ochranné prostředky, a znát zásady úrazové prevence obsažené v 
národních a mezinárodních zákonech a normách. 

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRACOVNÍKŮ 
Evropská unie přijala různé směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti, k nimž patří směrnice 89/391/EHS, 
89/686/EHS, 2009/104/ES, 86/188/EHS a 77/576/EHS. Každý zaměstnavatel musí tyto předpisy implementovat a zajistit, aby je 
pracovníci dodržovali: 

 

Nemanipulujte s díly zařízení ani je nevyměňujte bez výslovného souhlasu výrobce. Výrobce nenese žádnou 
odpovědnost v případě neautorizovaných zásahů. 

 

Použití součástí, spotřebních materiálů nebo náhradních dílů, které neodpovídají doporučením vydaným výrobcem, 
resp. nejsou uvedeny v tomto návodu, může být nebezpečné pro obsluhu nebo může poškodit zařízení. 

 

Pracoviště obsluhy musí být udržováno v čistotě, uklizené a zbavené všech předmětů, které by mohly bránit ve 
volném pohybu. Musí být zajištěno vhodné osvětlení pracoviště, umožňující obsluze bezpečně provádět požadované 
pracovní úkony. Nedostatečné nebo příliš silné osvětlení může vést k rizikům.  

 

Zajistěte, aby pracoviště byla vždy dostatečně větraná a aby sací ventilátory pracovaly, byly v dobrém stavu a 
odpovídaly požadavkům platných zákonů. 

Zařízení obsahuje chladivo R410A, které se dle nařízení EU 517/2014 řadí mezi látky se skleníkovým efektem. Chladivo je těžší než 
vzduch a může se proto koncentrovat ve špatně větraných prostorách. Pokud se chladivo dostane do kontaktu s otevřeným ohněm 
nebo velmi horkými předměty, může vznikat prudce jedovatý plyn. Další informace naleznete v bezpečnostním listu chladiva R410. 

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 
Při práci s jednotkami i-SHWAK a při jejich údržbě používejte následující osobní ochranné prostředky. 

 

Ochranný oděv: Údržbáři a pracovníci obsluhy musí nosit ochranný oděv odpovídající základním bezpečnostním 
požadavkům, které jsou momentálně v platnosti. V případě kluzkých podlah musí uživatelé nosit bezpečnostní obuv s 
protiskluzovými podrážkami. 

 
Rukavice: Během údržbových a čisticích prací je nutné používat ochranné rukavice. 

  

Maska a ochranné brýle: Během čisticích a údržbových prací je třeba používat ochranu dýchacích orgánů 
(masku) a ochranu očí (ochranné brýle). 

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY 
Venkovní jednotka je opatřena následujícími bezpečnostními značkami, které je nutno respektovat: 

 
Všeobecné nebezpečí 

 
Nebezpečí zasažení elektrickým proudem 

 
Přítomnost pohybujících se dílů 

 
Přítomnost povrchů, které mohou způsobit zranění 

 
Přítomnost horkých povrchů, které mohou způsobit popáleniny 
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BEZPEČNOSTNÍ LIST CHLADIVA 

 Název: R410A (50% difluorometan (R32); 50% pentafluoroetan (R125). 

UPOZORNĚNÍ NA NEBEZPEČÍ 

Hlavní rizika: Udušení 

Zvláštní rizika: Rychlé vypařování může způsobit zamrznutí. 

PRVNÍ POMOC 

Všeobecné informace: Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. 

Vdechnutí: Přemístěte na čerstvý vzduch. 

 V případě potřeby použijte kyslík nebo umělé dýchání. 

 Nepodávejte adrenalin nebo podobné léky. 

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

Styk s kůží: Okamžitě důkladně omyjte vodou. 

 Okamžitě svlékněte zasažené oděvy. 

POŽÁRNÍ PREVENCE 

Hasicí prostředky: Libovolné. 

Zvláštní rizika: Zvýšení tlaku. 

Zvláštní metody:  Postřikováním vodou ochlazujte obaly. 

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

Osobní opatření: Evakuujte personál na bezpečná místa. 

 Zajistěte dostatečnou ventilaci. 

 Používejte osobní ochranné prostředky. 

Opatření pro okolní prostředí: Nechte odpařit. 

Metoda čištění:  Nechte odpařit. 

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 

Manipulace  

Postupy a technická opatření:  Zajistěte dostatečnou výměnu vzduchu, resp. odsávání v pracovních místnostech.  

Doporučení pro bezpečné používání: Nevdechujte výpary nebo rozprašovanou mlhu. 

Skladování: Těsně uzavřete a uskladněte na chladném, suchém a dobře větraném místě. 

 Skladujte v originálním obalu. Nekompatibilní materiály: výbušné a hořlavé látky, organický peroxid  

KONTROLA EXPOZICE / OCHRANA OSOB 

Kontrolní parametry:  AEL (8-h e 12-h TWA) = 1000 ml/mł pro každou ze dvou složek. 

Ochrana dýchacích orgánů: Při záchranných a údržbových pracích ve skladovacích nádržích používejte dýchací přístroj.  

 Páry jsou těžší než vzduch a mohou způsobit udušení tím, že omezí množství vzduchu dostupného pro dýchání. 

Ochrana očí:  Bezpečnostní brýle. 

Ochrana rukou:  Gumové rukavice. 

Hygienická opatření: Nekuřte. 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

Barva:  Bezbarvý. 

Zápach:  Lehký. 

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

Bod vznícení: nevzněcuje se. 

Hustota: 1,08 kg/l při 25°C. 

Rozpustnost ve vodě: Zanedbatelná. 

STABILITA A REAKTIVITA 

Stabilita:  Žádná reaktivita při náležitém používání podle pokynů. 

Materiály, které je nutno vyloučit:  Vysoce oxidační materiály. Nekompatibilní s hořčíkem, zinkem, sodíkem, draslíkem a hliníkem. 

 Nekompatibilita je závažnější, pokud je přítomen kov v práškové formě nebo pokud byly povrchy před nedávnou dobou nechráněné.  

Produkty rozkladu Tyto produkty jsou halogenované sloučeniny, fluorovodík, oxidy uhlíku (CO, CO2), karbonylové halidy. 

Rizika:  

TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

Akutní toxicita: (R32) LC50 / vdechování / 4 hodiny / krysa >760 ml/l 

 (R125) LC50 / vdechování / 4 hodiny / krysa >3480 mg/l 

Lokální účinky: Koncentrace výrazně přesahující TLV mohou mít narkotické účinky. 

 Vdechnutí rozložených produktů o vysoké koncentraci může způsobit selhání dýchacích orgánů (otok plic).  

Dlouhodobá toxicita: V pokusech na zvířatech se neprokázaly karcinogenní, teratogenní nebo mutagenní účinky. 

EKOLOGICKÉ INFORMACE 

Potenciál globálního oteplování 1730 

GWP (R11=1):  

Potenciální vyčerpání 0 

Ozón ODP (R11=1):  

Pokyny pro likvidaci: Použitelné po úpravě. 
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5 TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
Tepelná čerpadla i-SHWAK řady V4 mohou připravovat topnou vodu o teplotě 63°C (s použitím elektrického dohřevu) pro potřeby 
vytápění i přípravy teplé vody. 

RÁM 
Jednotky i-SHWAK V4 jsou vyrobené z žárově pozinkovaného kovového plechu, ošetřeného při 180°C polyuretanovým práškovým 
smaltem, který zaručuje vysokou odolnost proti atmosférickým vlivům. Rám je samonosný s odstranitelnými panely. Všechny 
šrouby a nýty pro venkovní instalace jsou z galvanizované nerezové oceli. Vnitřní jednotky mají rovněž samonosnou konstrukci 
vyrobenou z galvanizované oceli s odstranitelnými panely. 

OKRUH CHLADIVA 
Okruh chladiva je vyrobený z prvotřídních součástí mezinárodních značek podle normy UNI EN 13134 platné pro svařovací práce. 
Použité chladivo je R410A. Okruh chladiva zahrnuje: 4cestný ventil pro reverzní chod, elektronický expanzní ventil, odlučovač 
kapalného chladiva, sběrač kapalného chladiva, servisní ventily, tlakové bezpečnostní zařízení (vysokotlaký spínač), tlakové 
převodníky pro přesné řízení vypařování a kondenzace, filtry bránící ucpání škrticího ventilu, ventily SAE pro potrubí kapaliny a 
plynu. 

KOMPRESORY 
Použité kompresory jsou dvojitého rotačního hermetického typu se stejnosměrným frekvenčním měničem. Jsou určené pro použití 
s chladivem R410. Všechny kompresory se dodávají s ohřevem kompresorové skříně a ochranou proti tepelnému přetížení. Jsou 
umístěny v samostatné komoře, která brání šíření hluku a na pryžových blocích, které působí jako tlumiče vibrací. Ohřev 
kompresorové skříně pracuje, pokud kompresor zůstane vypnutý po dobu nejméně 30 minut a pokud je teplota na výtlaku nižší 
než 20°C (s hysterezí 2,0°C). Jakmile se kompresor znovu spustí, přestane ohřev kompresorové skříně pracovat. Před prvním 
použitím doporučujeme jednotku nechat alespoň 6 hodin v pohotovostním (standby) režimu. 

VÝMĚNÍKY NA STRANĚ VZDUCHU 
Výměníky na straně vzduchu jsou vyrobené z měděných trubek a hliníkových lamel. Průměr trubek je 9,52 mm a síla lamel 0,1 mm. 
Geometrie lamel zaručuje nízký tlakový spád na straně vzduchu a umožňuje používat motory ventilátorů s nízkými otáčkami (a 
nízkou hlučností). 

VENTILÁTORY 
Ventilátory jsou axiálního typu, jsou staticky a dynamicky vyvážené. Dodávají se s bezpečnostním krytem ventilátoru podle normy 
CE EN 60335-2-80 (bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácí a obdobné použití). Jsou namontovány na rámu jednotky s 
vloženými gumovými tlumiči vibrací. Elektrické motory jsou stejnosměrné osmipólové bezkartáčového typu (200/1000 ot./min). 
Motory jsou vybaveny integrovanou ochranou proti tepelnému přetížení. Stupeň krytí motorů je IP44.  

VÝMĚNÍKY TEPLA NA STRANĚ VODY 
Výměníky na vodní straně jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304. Z výroby jsou izolovány pružným materiálem s uzavřenými 
bublinkami. Každý výměník je vybavený teplotním čidlem fungujícím jako ochrana proti zamrznutí, které aktivuje oběhové 
čerpadlo, a to i v případě, že je jednotka vypnutá, pokud nastanou podmínky nastavené v regulátoru. 

ELEKTRICKÁ SKŘÍŇ 
Elektrická skříň je vyrobená podle platných předpisů EU se stupněm krytí je IP24. Svorkovnice venkovní jednotky je vybavena 
beznapěťovými kontakty pro všeobecný alarm. Svorkovnice interiérové jednotky je vybavena kontakty pro čidlo teploty teplé vody, 
pomocný ohřev a připojení vnějšího 3cestného ventilu. 

ŘÍDICÍ SYSTÉM 
Všechny jednotky i-SHWAK V4 jsou vybavené mikroprocesorem řídícím přehřátí chladiva pomocí elektronického termostatického 
ventilu ovládaného signály snímačů tlaku a teplotního čidla. Mikroprocesor řídí také: regulaci teploty vody, ochranu proti 
zamrznutí, nastavení doby chodu kompresoru, spouštěcí sekvence kompresoru, správu a reset alarmů a ovládání LED kontrolek. 
Řídicí systém spolu s invertorovou technologií a vestavěnými senzory průběžně sleduje a přizpůsobuje výkon kompresoru a 
ventilátoru (2 ventilátory u modelů 14T a 16T). 

MONITOROVACÍ A OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ 
Vnitřní jednotky se standardně dodávají s následujícími monitorovacími a ochrannými prvky: čidlo teploty vody ve zpětném 
vodním potrubí, řídicí a protizámrzné čidlo na výstupním potrubí a průtokový spínač nainstalovaný na straně vody pro ochranu 
výměníku. Všechny vnitřní jednotky se dodávají se snímačem vysokého tlaku, snímačem nízkého tlaku, čidly vstupní a výstupní 
teploty kompresoru, zařízením tepelné ochrany kompresoru, zařízením tepelné ochrany ventilátorů a vysokotlakým průtokovým 
spínačem HP. 

HYDRAULICKÝ OKRUH 
Jednotky i-SHWAK V4 se dodávají s integrovaným hydraulickým okruhem vybaveným vysoce účinným (EEI≤0,23) modulačním 
bezkartáčovým oběhovým čerpadlem, které je přímo řízeno regulátorem vestavěným v jednotce. Dále je instalován Y filtr s 
jemností 1000 μm, deskový výměník tepla, ochranný průtokový spínač, expanzní nádrž 8 litrů, pojistný ventil (3 bary) a 
automatický odvzdušňovací ventil. 
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6 INSTALACE 

 

VAROVÁNÍ: Veškeré práce popsané v dalších kapitolách SMÍ PROVÁDĚT POUZE VYŠKOLENÝ A KVALIFIKOVANÝ 
PERSONÁL. Než začnete s jakoukoli prací na jednotce, přesvědčte se, že je odpojeno elektrické napájení. 

VŠEOBECNĚ 
Při instalaci nebo servisu jednotky je nezbytné postupovat striktně podle pokynů uvedených v tomto návodu, dodržovat všechny 
specifikace na štítcích jednotky a provést všechna potřebná preventivní opatření. Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu 
může vést k nebezpečným situacím. 

 

Po převzetí jednotky okamžitě zkontrolujte její nezávadnost. Jednotka je expedována od výrobce v bezvadném stavu; 
jakékoli případné poškození musí být nahlášeno přepravci a zaznamenáno na dodacím listu před jeho podepsáním. 

 

 

VAROVÁNÍ: Venkovní jednotky jsou určené pro venkovní instalaci. Místo instalace musí být dostatečně vzdálené od 
případných zdrojů nebezpečí. Na místě instalace je nutné učinit všechna nezbytná opatření pro ochranu proti 
nebezpečí požáru. Venkovní teplota vzduchu nesmí v žádném případě překročit 46°C. Nad touto hodnotou se na 
jednotku již nevztahují platné předpisy o bezpečnosti tlakových zařízení. 

VAROVÁNÍ: Pokud je jednotka nainstalovaná v části budovy vystavené nízkým teplotám (podkroví, sklep apod.), 
proveďte preventivní opatření uvedená v příslušných kapitolách tohoto návodu. 

VAROVÁNÍ: Jednotka musí být nainstalována tak, aby bylo možné provádět údržbové a servisní práce. Na náklady 
spojené s plošinami nebo jinými zvedacími systémy potřebnými pro eventuální zásahy se nevztahuje záruka. 

Všechny kontroly a údržbové práce smí provádět pouze kvalifikovaný personál. 

Než začnete s jakoukoli prací na jednotce, přesvědčte se, že je odpojeno elektrické napájení. 

 

VAROVÁNÍ: Uvnitř jednotky jsou pohyblivé součásti. Při pracích v jejich blízkosti buďte velice opatrní, a to i při 
odpojeném elektrickém napájení. 

 

Horní část a výtlačné potrubí kompresoru dosahují při provozu vysokých teplot. Než začnete s jakoukoli údržbovou 
prací, nechte jednotku vychladnout. 

 

Zvláštní opatrnost je zapotřebí při práci v okolí výměníků. 
Hliníkové lamely jsou velmi ostrá a mohou způsobit těžká poranění. 

 
Po ukončení údržbových prací nasaďte panely a upevněte je šrouby. 

ZVEDÁNÍ A MANIPULACE 
Manipulaci musí provádět kvalifikovaný personál, náležitě vybavený zařízeními vhodnými pro hmotnost a rozměry jednotky, v 
souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Vnitřní jednotka 
 Zařízení se dodává na dřevěných paletách chráněných 

lepenkovou obalovou krabicí. 

 Nepokládejte nic na horní stranu lepenkové krabice. 

 Zasuňte vidlici z vyznačené strany. 

 Během vykládání jednotky musíte věnovat maximální pozornost 
tomu, abyste předešli prudkým nebo násilným manévrům a 
chránili tak vnitřní elektronické součásti. 

 Používejte výztuhy na ochranu jednotky před poškozením. 

 Během manipulace s jednotkou je zakázáno překročit 
maximální přípustný náklon, znázorněný na obrázku vpravo. 

 

Jednotku doporučujeme vybalit, až když je umístěna v blízkosti 
místa instalace. Dbejte na to, aby se jednotka během manipulace 
nepoškodila. 
Odstranění obalové krabice: 

 Přeřízněte upevňovací popruhy. 

 Otevřete horní část. 

 Vyjměte přístroj z obalové krabice. 

 Odstraňte průhlednou fólii, která obaluje přístroj.  
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Venkovní jednotka 

Jednotku doporučujeme vybalit, až když je umístěna v blízkosti 
místa instalace. Dbejte na to, aby se jednotka během manipulace 
nepoškodila. 
Odstranění obalové krabice: 

 Přeřízněte upevňovací popruhy. 

 Vyjměte přístroj vyzvednutím směrem nahoru z obalu. 

 Odstraňte rohové kusy polystyrenové pěny. 

 Odstraňte jednotku z palety tak, že vymontujete šrouby, které 
připevňují nohy jednotky k paletě. 

 

Při vyložení a instalaci jednotky důrazně doporučujeme vyvarovat se 
v zájmu ochrany vnitřních součástí jakýchkoli prudkých pohybů. 
Jednotky mohou být zvedány vidlicovým vysokozdvižným vozíkem 
nebo alternativně pomocí popruhů, přičemž je nutné dávat pozor, 
aby se nepoškodily boční panely a kryt. Během těchto prací je 
důležité udržovat jednotku ve vodorovné poloze. 

 

UMÍSTĚNÍ A MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI 

Vnitřní jednotka 

 

Instalace musí umožňovat autorizovanému personálu snadno 
provádět servisní práce při dodržování bezpečných vzdáleností mezi 
jednotkami a ostatními zařízeními; tyto vzdálenosti (v mm) jsou 
uvedeny v tabulce: 
 
 
 
 
(*) Doporučené vzdálenosti pro kontroly na straně v případě 
zapuštěné instalace. V případě zapuštěné instalace není zapotřebí 
kontrolní strana a můžete nechat na každé straně 10 mm. 

MOD. L1* L2* H1 H2 

MP 06-09/12-15 300 300 300 1500 

 

 Dbejte na to, aby zařízení bylo nainstalováno a chráněno  
proti povětrnostním vlivům na čistém a suchém místě. 

 Umístěte jednotku na stěnu. 

 S použitím přiložené šablony vyznačte montážní otvory. 

 Vyvrtejte otvory na vyznačených místech a vložte hmoždinky. 

 Pověste jednotku na skoby. 
(A) Úroveň 

Venkovní jednotka 
Venkovní jednotky i-SHWAK V4 jsou určené pro venkovní instalaci: je nutné zabránit jakémukoli zakrytí jednotky a vyvarovat se 
umístění v blízkosti keřů a stromů (i když zakrývají jednotku jen částečně), aby byla možná cirkulace vzduchu. Doporučuje se 
vytvořit vhodný základ o velikosti podobné rozměrům půdorysu jednotky. Úroveň vibrací jednotky je velmi nízká: přesto je 
doporučeno namontovat mezi podklad a základní rám jednotky pevný gumový pás. Je také možné nainstalovat antivibrační 
podpěry (pružiny nebo guma) pro zachování velmi nízké úrovně vibrací. Maximální péči je třeba věnovat zajištění dostatečného 
objemu vzduchu pro výparník. Je třeba zabránit recirkulaci vypouštěného vzduchu; nedodržení tohoto pokynu může vést k 
poklesu výkonu nebo k aktivaci bezpečnostních prvků. Z tohoto důvodu je nezbytné dodržovat následující vzdálenosti (v  mm): 
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 A B* C D E** 

06 – 16 kW 1500 500 400 400 500 

 
* Doporučená minimální vzdálenost pro instalaci a 
údržbu. 
** Doporučená minimální vzdálenost pro servis a 
údržbu. 

 
 

Umístění nad zemí 
Zajistěte zvýšenou montáž jednotky: 

 Min. 300 mm nad povrchem, případně dle obvyklé 
výšky sněhové pokrývky v dané oblasti 

V případě instalace v prostorech vystavených 
extrémnímu chladu nebo silnému sněžení, kde existuje 
možnost mrazu, je doporučeno nainstalovat vhodné 
systémy protimrazové ochrany. 
(A) Úroveň 
(1) Vypouštěcí trubka kondenzátu 

 

Zavěšená instalace 

 V případě závěsné instalace je nutné použít 
adekvátní konzoly pro váhu jednotky s ohledem 
na nosnost a typ stěny, na které bude jednotka 
upevněna. 

 Dávejte pozor, aby se profil stěny nepřekrýval s 
nosnými prvky konstrukce, potrubím nebo 
napájecími kabely. 

(2) Konzoly pro instalaci (nedodávají se s jednotkou) 

 

 
Jednotka musí být umístěná na rovném povrchu a konzoly použité při instalaci musí být schopné unést její váhu. 

HYDRAULICKÉ PŘIPOJENÍ 
Hydraulické přípojky musí být nainstalovány v souladu s národními a místními předpisy; trubky mohou být vyrobené z oceli nebo 
PVC. Trubky musí být dimenzované v závislosti na jmenovitém průtoku vody a na tlakové ztrátě v systému. Všechny trubky musí 
být izolované materiálem s uzavřenými dutinkami o dostatečné tloušťce. Doporučuje se připojit vnitřní jednotku k potrubí s 
použitím ohebných spojů. Hydraulický okruh musí zahrnovat následující součásti: 

 Teploměry pro kontrolu teploty okruhu. 

 Ruční uzavírací ventily k oddělení od hydraulického okruhu. 

 Plnicí skupina a vypouštěcí ventil. 

 Antivibrační spoje a podpěry pro potrubí dle potřeby. 

 Cyklónový magnetický odlučovač kalu v případě rekonstrukce stávajícího systému. 

 

VAROVÁNÍ: Dbejte na to, aby tlaková ztráta potrubí nepřekročila maximální hodnoty dispozičního tlaku 

VAROVÁNÍ: Trubky připojujte k jejich přípojkám vždy metodou klíč proti klíči. 

VAROVÁNÍ: Integrovaná expanzní nádoba má kapacitu 8 litrů. Je proto třeba instalovat další expanzní nádobu. 
Místo instalace expanzní nádoby (označené jako přídavná expanzní nádoba) najdete v příslušném odstavci. 

VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, zda hmotnost potrubí nadměrně nezatěžuje konstrukci zařízení. 

VAROVÁNÍ: Zpětná vodní trubka musí být vyvedena do přípojky označené „NÁVRAT TECHNICKÉ VODY („TECHNIC 
WATER RETURN”)“, jinak může dojít k zamrznutí výměníku. 

VAROVÁNÍ: Úpravou nebo zásahem do průtokového spínače (instalován z výroby), ztrácí záruka platnost. 
Elektrické přípojky vodního průtokového spínače najdete ve schématu elektrického zapojení. 

Kovový Y filtr s jemností 1 mm musí být udržován v čistotě, a proto je nutné zkontrolovat jeho čistotu po instalaci 
jednotky a pak v pravidelných intervalech 

Voda v plnicí/doplňovací trubce musí být čas od času přefiltrována a zbavena případných suspendovaných částic a 
nečistot s použitím patronového filtru (omyvatelný, ovinutý drát atd.) s jemností nejméně 100 mikronů. 

Zkontrolujte tvrdost vody používané k plnění a doplňování okruhu zařízení. V případě příliš tvrdé vody je nezbytné 
použít zařízení pro změkčení vody. Pokyny pro úpravu vody pro zařízení najdete v normě UNI 8065. 

Otopný systém a bezpečnostní  prvky musí být v souladu s EN 12828. 
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Hydraulický okruh 

 

Legenda 

 Oběhové čerpadlo 

 
Průtokový spínač 

 
Průtokoměr 

 
Pojistný ventil 3 bar 

 Expanzní nádoba 8 litrů 

 
Odvzdušňovací ventil 

 Y filtr s kovovým sítem 1000 µ 

 Čidlo teploty 

 
Volitelný elektrický ohřev s dvěma 
ochrannými termostaty 

Umístění přípojek 

Vnitřní jednotka model MP 

A. Do systému (1”M) 

B. Do zásobníku TV (1”M, v případě sady VDIS1) 

C. Návrat technické vody (1”M) 

D. Plynová trubka  

E. Kapalinová trubka  

F. Vstup elektrického napájení 

G. Výstup kondenzátu (koncovka Ø14 mm) 

 

Venkovní jednotky 

Jednotky 06, 08, 10 a 12 

 

A. Kryt elektrického napájení                                            

(pro   přístup   ke  svorkovnici) 

B. Kryt přípojek chladiva 

C. Přípojky chladiva 

Modely 
Kapalinová 

trubka 
Plynová 
trubka 

6-12 kW 3/8 SAE 5/8 SAE 
 

 

Jednotky 14T a 16T 

 

A. Pro přístup k elektrickému napájení a 

signálním kabelům (odstraňte zadní 

boční kryt, abyste získali přístup               

ke svorkovnici) 

B. Kryt přípojek chladiva 

C. Přípojky chladiva 

Modely 
Kapalinová 

trubka 
Plynová 
trubka 

14-16 kW 3/8 SAE 5/8 SAE 
 

 

FS

D

To the p lant W ater
supp ly
in let

FM

Technic w a ter return

D IVERTER VALVE
(VD IS1 kit)

H eat exchanger
R410A / ea u

D H W
excha nger

R

Liqu ide
pipe

G as
p ipe

From  the
D H W -R
puffer

From  the
D H W -R
puffer

To the
D H W -R
puffer

To the
D H W -R
user

H YDRO NIC  C IRUIT INDO O R UNIT (m odels M P / M PR)
DH W  INSTANTANEO US PREPARER
(M O DELLO M PR)

Circo lato r pum p

KEY

Flow  sw itch

Flow  m eter

3 bar relief va lve

Air vent va lve

8 liters expansion  vessel

Y  filter w ith  m eta llic  m esh
of 1000 µ

O petiona l auxilia ry  E-heater
w ith  double protection
therm ostat

Tem perature sensor

FM

FS

R

H eat exchanger in let sensor

SEN SO RS

H eat exchanger outlet
exchanger

P rim ary circu it  in let sensor
D H W -R

Secondary circuit outlet sensor

D H W -R

Secondary ciru it  sensor
D H W -R

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
F M

F S

R

F M

F S

R

F M

F S

R

F M

F S

R

F M

F S

R

F M

F S

R

F M

F S

R

F M

F S

R

F M

F S

R
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Připojení odvodu kondenzátu 

Vnitřní jednotka 
Pro vnitřní jednotky není připojení systému vypouštění kondenzátu nutné, protože jsou všechny trubky a studené součásti 
izolované pěnou s uzavřenými dutinkami o dostatečné tloušťce. 

Venkovní jednotka 
Všechny venkovní jednotky jsou zkonstruované tak, že využívají svůj vlastní základ jako vypouštěcí vanu. 

 Vyhledejte otvor v základně jednotky mezi žebrovaným 
výměníkem a ventilátorem, (A). 

 Připojte fitinku, (B). 

 Připojte hadici k fitince. 

 Vyveďte hadici na odpadní místo kondenzované vody. 
 Udržujte dostatečný spád, aby byl zaručen hladký odtok 
kondenzované vody. 

 
Odvod kondenzátu je nutné chránit před zamrznutím! 

 
 

 

Instalace vypouštěcí trubky pojistného ventilu 
Ve vnitřní jednotce je umístěna přípojka pojistnému ventilu, která zajišťuje odvedení vody, pokud se otevře pojistný ventil. 

 Připojte gumovou hadici k odpadní přípojce na jednotce, viz umístění přípojek. 
• Zajistěte hadicovou sponou. 
• Vyveďte hadici na místo vhodné pro vypouštění. 
• Je třeba udržovat dostatečný spád, aby byl zaručen hladký odtok. 
• „Neškrťte“ hadici. 
• Zkontrolujte správné vypouštění vody. 

Plnění systému 

 

VAROVÁNÍ: Zkontrolujte všechny plnicí, resp. doplňovací prvky. 

VAROVÁNÍ: Než začnete plnit, resp. doplňovat okruh zařízení, odpojte jednotku od elektrického napájení. 

VAROVÁNÍ: Plnění, resp. doplňování okruhu zařízení musí vždy probíhat za kontrolovaných podmínek tlaku (max. 
1,5 bar). Dbejte na to, aby byl v plnicím, resp. doplňovacím potrubí nainstalován redukční ventil tlaku a pojistný 
ventil. 

VAROVÁNÍ: Voda v plnicí/doplňovací hadici musí být přefiltrovaná a zbavená všech nečistot a suspendovaných 
částic. Nezapomeňte nainstalovat vyjímatelný patronový filtr. 

VAROVÁNÍ: V případě příslušenství VDIS1 nastavte před začátkem plnění, resp. doplňování okruhu zařízení 
třícestný ventil vnitřní jednotky pomocí černé páčky do poloviny zdvihu. Po skončení plnění, resp. doplňování 
okruhu zařízení vraťte černou páčku zpět do normální polohy. 

VAROVÁNÍ: Než začnete s plněním, resp. doplňováním, vyšroubujte zátky odvzdušňovacích ventilů. Po ukončení 
plnění, resp. doplňování okruhu zařízení zátky opět zašroubujte a utáhněte. 

 

 

 

Pokud třícestný ventil (příslušenství VDIS1) není pod napětím, přestaví se do polohy B (směrem ke straně systému). 
Při pohledu z přední strany ventilu je normální způsob otevírání (B) doleva. 

 

Pokud používáte příslušenství VDIS1, musí být černá páčka 3cestného ventilu (umístěná na horní 
straně ventilu) během plnění, resp. doplňování nastavena uprostřed zdvihu a musí zůstat v této 
poloze, aby byl vyvíjen tlak směrem do vnitřku ventilu. V tomto režimu jsou propojeny všechny tři 
kanály (AB-A-B) a následně strana zařízení s technickou stranou TV. Abyste po skončení plnění 
odblokovali ventil, stlačte páčku dolů, dokud se úplně neuvolní (zkontrolujte, jestli se páčka vrátí do 
zvednuté polohy). 

(1) Černá páčka třícestného ventilu 

 

Během operací plnění, resp. doplňování musí být zátky odvzdušňovacích ventilů částečně 
vyšroubované, aby z ventilů mohl volně ucházet vzduch. 
Modely MP jsou vybavené jedním odvzdušňovacím ventilem 

(2) Zátka odvzdušňovacího ventilu 

A 

B 
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Vypouštění systému 
Pokud je nutné úplně vypustit vnitřní jednotku, zavřete nejprve vstupní a výstupní ruční kohouty (nejsou součástí dodávky) a pak 
odpojte potrubí, které jsou zvenčí připojené k přívodu a odtoku vody, abyste vypustili vodu obsaženou v jednotce (pro usnadnění 
práce se doporučuje nainstalovat externě dva vypouštěcí ventily na přívodu a odtoku vody mezi jednotkou a ručními kohouty). 

 

VAROVÁNÍ: Doporučujeme nainstalovat pojistný ventil - 3 bary (není součástí dodávky). V nejvyšším bodě okruhu 
zařízení je nutné nainstalovat automatické odvzdušnění. 
Pokud vestavěná expanzní nádoba o kapacitě 8 litrů nestačí k zachycení kolísajícího objemu na straně systému, 
nainstalujte přídavnou expanzní nádrž (není součástí dodávky). 

Systému s cirkulací TV 
Pamatujte, že řízení cirkulace TV je k dispozici pouze v případě, že je nainstalován volitelný řídicí modul GI2. 

Zvláštní schéma systému s hydraulickým oddělovačem a směšovacím ventilem 

 
 

 

Uvedené komponenty nejsou součástí dodávky a jejich připojení musí zajistit instalatér. Vzdálené čidlo systému je 
řízeno vždy. Řízení směšovacího ventilu je možné pouze s volitelným modulem GI2. 

PŘÍPOJKY CHLADIVOVÉHO POTRUBÍ 

Kalíškové šroubovací přípojky chladiva jsou vybavené uzavíracími ventily na venkovní jednotce. Postup připojení je následující: 

 Nainstalujte potrubí chladiva (umístěte je tak, aby byl počet ohybů co možná nejmenší, a zabraňte škrcení trubek). 

 Připojte kalíškové konce na příslušné místo na vnitřní nebo venkovní jednotce. 

 Utáhněte přípojky s metodou „klíč proti klíči“. 

 Proveďte správné vakuování trubek chladiva s využitím kohoutů venkovní jednotky. 

 Zkontrolujte, zda instalace funguje správně, tak, že vyhodnotíte dobu nárůstu tlaku pomocí manometru integrovaného ve 
vakuovém čerpadle. 

 Vpusťte chladivo obsažené ve venkovní jednotce otevřením plynových a kapalinových ventilů                  

 Přidejte nebo odeberte předepsané množství chladiva. 

 Zkontrolujte, zda nedochází k úniku chladiva. 

 Přípojky překryjte izolačním materiálem. 
 

 
Neukládejte obě trubky do stejného ochranného pláště, aby bylo zaručeno správné fungování zařízení! 

 

 

Respektujte minimální a maximální předepsané vzdálenosti a převýšení jednotek. 

Neprovádějte připojení s použitím běžných hydraulických trubek, které mohou uvnitř obsahovat zbytky úlomků, 
nečistot nebo vody; ty by mohly poškodit součásti jednotky a ovlivnit správné fungování zařízení. 
Používejte jen předepsané měděné trubky určené pro chladivo, které musí být čisté a na obou koncích uzavřené. 
Používejte jen trubky s předepsaným průměrem. 

Uřízněte trubky kruhovým nožem na potrubí a pomalu je spojte; dávejte přitom pozor, abyste nástrojem trubky 
nezmáčkli. 
Nikdy nepoužívejte běžnou pilku, protože by odřezky mohly vniknout do trubky a pak cirkulovat v systému, přičemž 
by mohly vážně poškodit součásti. 
Po uříznutí trubky uzavřete okamžitě oba konce vyválcované a uříznuté trubky. 

Trubky chladiva musí být pokud možno rovné. Nezbytné ohyby se musí vytvořit nástrojem pro tento úkon určeným 
a musí mít poloměr větší než 300 mm. 
Než zasunete trubky do otvorů ve zdi, uzavřete otvory na jejich koncích. 
Potrubí chladiva a jeho spoje musí být tepelně izolované, aby nedocházelo ke ztrátám tepla. 

Je nezbytné zabránit přivedení nekondenzovatelných plynů (vzduchu) do okruhu, protože by během provozu 
nadměrně narostl tlak a hrozilo by poškození systému. 

To the plant circuit

Plant

A AB

B

Technic water return

Plant remote sensor Mixing water sensor

hydraulic separator

KEY

Circolator pump

Discharge valve

Shut-off valve

3-way  valve motorized
in two-position
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Schéma chladivového okruhu pro modely 06 a 08 

 

C KOMPRESOR 

CLS ODLUČOVAČ KAPALINY KOMPRESORU  

ST VSTUPNÍ TEPLOTA KOMPRESORU 

DT VÝSTUPNÍ TEPLOTA KOMPRESORU 

HP SNÍMAČ VYSOKÉHO TLAKU 

Pr VYSOKOTLAKÝ PRŮTOKOVÝ SPÍNAČ 

LP SNÍMAČ NÍZKÉHO TLAKU 

LS ODLUČOVAČ KAPALINY (jen pro model 09) 

4WV VENTIL PRO OBRÁCENÍ CYKLU 

LR SBĚRAČ KAPALINY 

EEV ELEKTRONICKÝ EXPANZNÍ VENTIL 

FL FILTR 

M AXIÁLNÍ VENTILÁTOR 

SE TEPLOTA VENKOVNÍHO VZDUCHU 

P VESTAVĚNÁ JEDNOTKA OBĚHOVÉHO ČERPADLA 

IN VSTUPNÍ TEPLOTA VODY 

OUT VÝSTUPNÍ TEPLOTA VODY 
 

Schéma chladivového okruhu pro modely 10 a 12 

 

C KOMPRESOR 

CLS ODLUČOVAČ KAPALINY KOMPRESORU 

OS ODLUČOVAČ OLEJE (jen pro modely 12 a 16) 

ST VSTUPNÍ TEPLOTA KOMPRESORU 

DT VÝSTUPNÍ TEPLOTA KOMPRESORU 

HP SNÍMAČ VYSOKÉHO TLAKU 

Pr VYSOKOTLAKÝ PRŮTOKOVÝ SPÍNAČ 

LP SNÍMAČ NÍZKÉHO TLAKU 

4WV VENTIL PRO OBRÁCENÍ CYKLU 

LR SBĚRAČ KAPALINY 

EEV ELEKTRONICKÝ EXPANZNÍ VENTIL 

FL FILTR 

M AXIÁLNÍ VENTILÁTOR 

SE TEPLOTA VENKOVNÍHO VZDUCHU 

P VESTAVĚNÁ JEDNOTKA OBĚHOVÉHO ČERPADLA 

IN VSTUPNÍ TEPLOTA VODY 

OUT VÝSTUPNÍ TEPLOTA VODY 

CP KAPILÁRA 
 

Schéma chladivového okruhu pro modely 14 a 16 

 

C KOMPRESOR 

CLS ODLUČOVAČ KAPALINY KOMPRESORU 

OS ODLUČOVAČ OLEJE (jen pro modely 12 a 16) 

ST VSTUPNÍ TEPLOTA KOMPRESORU 

DT VÝSTUPNÍ TEPLOTA KOMPRESORU 

HP SNÍMAČ VYSOKÉHO TLAKU 

Pr VYSOKOTLAKÝ PRŮTOKOVÝ SPÍNAČ 

LP SNÍMAČ NÍZKÉHO TLAKU 

4WV VENTIL PRO OBRÁCENÍ CYKLU 

LR SBĚRAČ KAPALINY 

EEV ELEKTRONICKÝ EXPANZNÍ VENTIL 

FL FILTR 

M AXIÁLNÍ VENTILÁTOR 

SE TEPLOTA VENKOVNÍHO VZDUCHU 

P VESTAVĚNÁ JEDNOTKA OBĚHOVÉHO ČERPADLA 

IN VSTUPNÍ TEPLOTA VODY 

OUT VÝSTUPNÍ TEPLOTA VODY 

CP KAPILÁRA 
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ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY 
Zkontrolujte, zda elektrické napájení (napětí, fáze, frekvence) odpovídá hodnotám na štítku jednotky. Zapojení el. napájení musí 
být provedeno dle schématu zapojení přiloženého k jednotce a dle platných národních a mezinárodních norem (s použitím jističů, 
proudových chráničů, uzemnění atd.). El. napájecí kabely, el. ochrany a pojistky musí být dimenzované podle specifikací uvedených 
ve schématu zapojení přiloženém k jednotce a v elektrických parametrech obsažených v tabulce technických charakteristik. 

 

VAROVÁNÍ: Kolísání napájecího napětí nesmí překročit ±10% jmenovité hodnoty. Pokud tuto toleranci nelze 
dodržet, kontaktujte naše technické oddělení. 

 

VAROVÁNÍ: El. napájení musí splňovat uvedené limity; při jejich nedodržení zanikne záruka. Před započetím práce 
na jednotce se ujistěte, že je odpojeno el. napájení. Nikdy nesmíte zaměnit fázový, nulový nebo zemnící vodič. 

 

VŽDY instalujte jistící a ochranné prvky el. napájení se zpožděnou charakteristikou, s otevřením kontaktů nejméně 
3 mm a s odpovídající úrovní  ochrany (jističe, proudové chrániče,…). Výrobce nenese odpovědnost za škody 
způsobené nesprávným provedením uzemnění. Používejte pouze kabely, které splňují platné předpisy. 

 

VAROVÁNÍ: Průtokový spínač vodního okruhu musí být VŽDY správně připojen dle schématu zapojení. Pokud 
změníte nebo nesprávně zapojíte průtokový spínač, ztratí záruka platnost. 

 
Připojení ke svorkovnicím smí provádět pouze kvalifikovaný personál. 

 
Vyvarujte se přímého dotyku trubek. 

 
Asi po 10 minutách provozu zkontrolujte, jestli jsou dobře upevněny šrouby na svorkovnici elektrického napájení. 

Vnitřní jednotka 

 Odstraňte krycí panel jednotky. 

 Elektrický napájecí kabel musí nutně procházet určeným otvorem. 
 

F. Vývod elektrického napájení 

 

 Dodržujte doporučenou trasu kabelu znázorněnou na obrázku. 
• Používejte stíněný komunikační kabel, abyste omezili nebo eliminovali 
rušení. 

G. Elektrické napájecí kabely 

H. Vývody napájecích kabelů (jsou-li použity) 

I. Vývod komunikačního kabelu mezi vnitřními a venkovními 

jednotkami 

Pro spojení komunikačního kabelu s venkovní jednotkou se doporučuje 
používat stíněný kroucený multipolární kabelový pár 5 x 0,75mm

2
 vedený 

co možná nejdále od ostatních elektrických přípojek. 

 

 Vyjměte montážní šrouby. 

 Odstraňte krycí desku elektrické skříně. 

 Připojte kabel ke svorkám uvnitř elektrické skříně. 

 Elektrické přípojky jsou vyobrazené ve schématech zapojení 
 

A. Vstup napájecího kabelu 

B. Pomocné přípojky 

Abyste mohli snadno umístit napájecí a komunikační kabely, doporučujeme 
odstranit boční panely. Před případnou zapuštěnou instalací pak připravte 
všechny přípojky.  

 

I 

H 

G 
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Přípojky svorkovnice 
Vysvětlivky a informace o umístění svorkovnic v elektrické skříni najdete ve schématech zapojení. 

Napájecí svorkovnice  
Jednofázový systém 1-Ph_230V (AC) + N +PE 

Elektrická napájecí deska 
Trojfázový systém 3-Ph _230V (AC) + N +PE 

Svorkovnice  Svorka Popis Svorkovnice  Svorka Popis 

M1 

PE Uzemňovací vodič 

M1 

PE Uzemňovací vodič 

L Fázový vodič L1 Fázový vodič 1 

N Nulový vodič L2 Fázový vodič 2 

 
L3 Fázový vodič 3 

N Nulový vodič       
  

Svorkovnice Svorky Popis 

M2 

L1-1 Fáze (230V AC) 

L1-2 Fáze (230V AC) 

L1-3 Fáze (230V AC) pro pomocné systémy 

N-1 Nulový vodič 

N-2 Nulový vodič pro ventil pro dvojí nastavenou hodnotu (double setpoint) 

N-R1 Nulový vodič pro elektrický ohřev 

PE Zemnící vodič 

M3 

12V- Napájení 12V AC 

12V+ Napájení 12V AC 

E- 
Modbus připojení pro venkovní jednotku 

E+ 

R- 
Modbus připojení pro Hi-T 

R+ 

I- 
Modbus připojení pro venkovní jednotku 

I+ 

GNDR GND referenční signal pro připojení venkovní jednotky 

M4 

ACS Čidlo zásobníku TV 

SW Digitální vstup pro dvojí nastavenou hodnotu (double setpoint) 

ON / OFF Digitální vstup pro dálkové on/off 

IMP Čidlo akumulačního zásobníku 

D01 Fázový vodič pro cirkulační oběhové čerpadlo TV 

D01N Nulový vodič pro cirkulační oběhové čerpadlo TV 

D02 Fázový vodič pro ventil přípravy TV (230V AC) 

D02N Nulový vodič pro ventil přípravy TV 

D03 Fázový vodič pro doplňkový elektrodohřev otopné soustavy (230V AC) 

DO3N Nulový vodič pro doplňkový elektrodohřev otopné soustavy 

DO4 Fázový vodič pro doplňkový elektrodohřev zásobníku TV (230V AC) 

DO4N Nulový vodič pro doplňkový elektrodohřev zásobníku TV 

DO5 Fázový vodič pro zapnutí kotle (230V AC) 

DO5N Nulový vodič pro zapnutí kotle 

NO2 NO kontakt pro ventil dvojí nastavené hodnoty (230V AC) 

NC2 NC kontakt pro ventil dvojí nastavené hodnoty (230V AC) 

*M5 

KCS  Fázový vodič pro solární oběhové čerpadlo (230V AC) 

KN  Nulový vodič pro solární oběhové čerpadlo 

KMO  N.O. kontakt pro směšovací ventil (230V AC) 

KMC  N.C. kontakt pro směšovací ventil (230V AC) 

KDO  Fázový vodič pro oběhové čerpadlo (230V AC) 

KDON  Nulový vodič pro recirkulační oběhové čerpadlo  

K1  Teplotní čidlo na výstupu směšování 

KS1  Čidlo do solárního kolektrou 

KS2  Čidlo solárního zásobníku 

K2  Čidlo recirkulace 

KPWM  Digitální vstup pro termostat 

KN2 Nulový vodič pro solární vypouštěcí ventil 

KCS2 Fázový vodič pro solární vypouštěcí ventil      

*Pouze u modulu GI 
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Svorkovnice pomocné desky – AB – vnitřní jednotka 

Jumper Svorka Popis 

CN3 

HP+ N.U. 

HP- N.U. 

LP+ N.U. 

LP- N.U. 

DT Svorky čidla TV 

CN4 PWM 1 / 0-10V 1 Analogový výstup pro signál oběhového čerpadla TV 

CN5 PWM 2 / 0-10V 2 Analogový výstup pro signál oběhového čerpadla otopné soustavy 

CN7 

12V Svorky 12V 

AI10 0-10V analogový vstup / radiometrický vstup 

+5V Napájení pro radiometrický vstup 

CN8 

AI1 Svorky IMP 

AI2 Výstupní čidlo teploty vody 

AI3 Vstupní čidlo teploty vody 

AI4 Sekundární čidlo TV 

CN9 

AD1 Primární čidlo TV 

AD2 Sekundární čidlo TV (vstup) 

DI1 Flowswitch 

DI2 Svorky ON/OFF 

DI3 Svorky SW (zimní/letní režim) 

CN10 

L Fáze 230V AC 

N Nulový vodič 

DO1 DO1 svorka 

DO2 DO2 svorka 

DO3 DO3 svorka 

DO4 DO4 svorka 

DO5 Fáze 230V AC 

DO5 DO5 svorka 

CN12 

NC1 NC kontakt 

C1 Fáze 230V AC 

NO1 NO kontakt 

I+ / I- I+ / I- svorka 

GND GNDR svorka 

R+ / R- R+ / R- svorka 

E+ / E- E+ / E- svorka 

CN14 

NC2 NC2 svorka 

C2 Fáze 230V AC 

NO2 NO2 svorka 

Pro propojení I- / I+ a GNDR použijte stíněný kroucený multipolární kabel 5x0,75mm
2
. 

Venkovní jednotka 
 Odstraňte montážní šrouby krytu elektrického napájení. 

 Připojte kabel ke svorkám uvnitř elektrické skříně  

 Elektrické přípojky jsou vyobrazené ve schématech zapojení. 

Přípojky svorkovnice 

Svorkovnice musí být zapojená podle následujících pokynů (schéma je jen pro ilustraci). 

 

Svorkovnice venkovní jednotky 

Svorka Popis 

GND Uzemnění 

N1 Nulový vodič 

L1 Fáze 1 

L2 Fáze 2 (jen pro trojfázové systémy) 

L3 Fáze 3 (jen pro trojfázové systémy) 

NO 
Všeobecný alarm elektrického napájení (230V AC) 

(sepnuto při aktivovaném alarmu) 

N Nulový vodič 

NC 
Všeobecný alarm elektrického napájení (230V AC) 

(sepnuto při neaktivním alarmu) 

I+ / I- 
Modbus Slave 

Spojení s vnitřní jednotkou 

R+ / R- 
Modbus Master 

Spojení s vnitřní jednotkou 

GNDR 
GND referenční signály 

(Referenční zemnění Modbus pro spojení s vnitřní jednotkou) 
 

Pro připojení svorek I-, I+ a GNDR se doporučuje používat stíněný kroucený multipolární kabelový pár 5x0,75mm
2
. 
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Zapojení mezi vnitřními a venkovními jednotkami 

Vnitřní jednotka musí být připojena k venkovní jednotce následujícím způsobem: 

Vnitřní jednotka Venkovní jednotka 
I+ I+ 
I- I- 
E+ R+ 
E- R- 

GNDR GNDR 
 

 

VAROVÁNÍ: Nezaměňujte na svorkovnici venkovní jednotky svorky GND (ochranné uzemnění elektrického napájení) 
s GNDR (uzemnění pro přípojku Modbus). 
Stínění krouceného páru pro signál Modbus musí být navíc na jednom konci připojeno k uzemňovací svorce (svorka 
ochranného uzemnění) jednotky. 

 

Bezpečnostní termostaty 

U verze s integrovaným elektrickým dohřevem jsou nainstalovány 2 termostaty: 

A. Ruční reset termostatu: 

 Aktivace 100±3°C 

 Ruční reset: Izolovaným šroubovákem stiskněte tlačítko (A) 
umístěné uprostřed termostatu; termostat se tím ručně 
resetuje. 

 

B. Automatický reset termostatu: 

 Aktivace 80±3°C 

 Automatický reset 63±6,5°C 

 

Funkce modulu Gi2 

 Správa cirkulace TV 

 Řízení směšování na straně otopné soustavy 

 Spínání sekundárního oběhového čerpadla otopné soustavy 

 Řízení solárního systému 
 

EXTERNÍ  REGULÁTOR Hi-T (VOLITELNÉ  PŘÍSLUŠENSTVÍ) 

Hi-T je dálkové ovládání s dotykovou obrazovkou pro řízení jednoho nebo až 7 tepelných čerpadel ENBRA. 
Obsahuje čidla vlhkosti a teploty k monitorování prostředí. Intuitivní rozhraní výrazně zjednodušuje jeho pužití. Všechny funkce se 
snadno nastavují díky použití názorných symbolů. 

 

PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍHO PANELU Hi-T K VNITŘNÍ JEDNOTCE 
Svorky 1 a 2: pro připojení 12V AC (12V- a 12V+ na svorkovnici vnitřní jednotky). 
Svorky 3-4-5: pro připojení sběrnice RS-485: svorka 3 s GNDR, svorka 4 s R- a svorka 5 s R+. 

 
Další informace najdete v návodu k regulátoru Hi-T. 
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UVEDENÍ DO PROVOZU 
Před spuštěním 

 Ujistěte se, že máte k dispozici schémata a návody k nainstalovanému zařízení. 

 Zkontrolujte, zda máte k dispozici schémata elektrického a hydraulického zapojení zařízení, k němuž bude jednotka připojena. 

 Zkontrolujte, zda jsou na hydraulických trubkách anti vibrační spojky. 

 Zkontrolujte, zda jsou uzavírací ventily hydraulických okruhů otevřené. 

 Zkontrolujte, zda je hydraulický okruh naplněný na požadovaný tlak a odvzdušněný. 

 Zkontrolujte, zda jsou správně provedeny všechny hydraulické přípojky a jestli jsou respektovány všechny informace na 
štítcích. 

 Ujistěte se, že je zajištěno vypouštění kondenzátu. 

 Přesvědčte se, že jsou napájecí kabely a všechny svorky řádně zapojené. 

 Zkontrolujte, zda jsou elektrické přípojky provedené podle platných předpisů, včetně uzemnění. 

 Napětí musí odpovídat údaji uvedenému na identifikačním štítku jednotky. 

 Ujistěte se, že je napětí v mezích tolerance (±10%). 

 Zkontrolujte, zda byly správně provedeny přípojky chladiva a zda jsou uzavírací ventily otevřené. 

 Zkontrolujte, zda jsou topné články kompresoru správně napájené. 

 Přesvědčte se, že nikde neuniká chladivo. 

 Před spuštěním zkontrolujte, jestli jsou všechny obkladové panely na svých místech a upevněné vhodnými šrouby. 

 

VAROVÁNÍ: Jednotka musí být po dobu alespoň 12 hodin před spuštěním připojená k elektrické síti a nastavená         v 
režimu STAND-BY (pod napětím) při zapnutém hlavním vypínači, aby pracovaly ohřevy klikové skříně kompresoru a 
zajistili její správné ohřátí (ohřevy se automaticky elektricky zapínají při sepnutí vypínače). Ohřevy skříně se řádně 
vypnou, když je teplota skříně kompresoru po několika minutách asi o 10°C ÷ 15°C vyšší než okolní teplota. 

VAROVÁNÍ: Nikdy nevypínejte jednotku (přechodné zastavení) hlavním vypínačem; tento prvek je určený k odpojení 
jednotky od elektrického napájení pouze při delších odstávkách (např. sezónních). Kromě toho nejsou rezistory skříně 
při výpadku elektrického napájení pod proudem, což může vést po zapnutí jednotky k poškození kompresoru. 

VAROVÁNÍ: Neměňte vnitřní zapojení jednotky, jinak okamžitě skončí platnost záruky. 
VAROVÁNÍ: Na začátku letní, resp. zimní sezóny je nutné zvolit příslušný provozní režim. Je třeba zabránit častým a 
náhlým změnám tohoto provozního režimu, aby nedošlo k poškození kompresoru. 

VAROVÁNÍ: Při první instalaci a spuštění jednotky se přesvědčte, že jednotka správně pracuje v režimu topení i 
chlazení. 

Pokud v režimu OFF vložíte heslo montážníka (PRG->PSS->PRG) a po 3s podržíte obě šipky, spustí se oběhové čerpadlo po dobu 5 
minut, aby došlo k odvzdušnění systému. 

7 ÚDAJE PRO UŽIVATELE 
Zapište si identifikační údaje jednotky, abyste je mohli sdělit servisnímu středisku v případě, že budete potřebovat asistenci. 

 

Identifikační štítek zařízení obsahuje technické údaje a výkonové parametry zařízení. 
V případě ztráty nebo poškození identifikačního štítku požádejte technické servisní středisko o duplikát. 

Manipulace s identifikačním štítkem, jeho odstranění nebo poškození komplikuje veškeré instalační a údržbové 
práce, ale také objednávání náhradních dílů. 

Doporučujeme vést záznamy o pracích provedených na jednotce, aby bylo možné provádět případné odstraňování závad. 
V případě poruchy nebo závady: 

 zkontrolujte typ alarmu, který pak sdělíte servisnímu středisku; 

 kontaktujte autorizované servisní středisko; 

 na vyžádání servisního střediska vypněte okamžitě jednotku, aniž byste resetovali alarm; 

 vyžádejte si použití originálních náhradních dílů. 

8 ODSTAVENÍ NA DLOUHOU DOBU 
 Vypněte jednotku na ovládacím panelu (zobrazí se „OFF“). 

 Zavřete vodní kohouty. 

 Nastavte jistič do vypnutého stavu („OFF“). 

 

Je-li vnitřní jednotka nainstalována v prostorech budovy vystavených nízkým teplotám (podkroví, sklep apod.) a 
teplota klesne pod 0°C, hrozí vážné nebezpečí zamrznutí: naplňte systém zařízení směsí vody a glykolu nebo vypusťte 
vodní systém a hydraulické okruhy tepelného čerpadla. 
Pokud je nezbytné přidat do hydraulického okruhu zařízení glykol, nainstalujte za zpětný ventil plnicí, resp. 
doplňovací trubky tvarovku T s kohoutem pro úpravy koncentrace glykolu. 

VAROVÁNÍ: Provoz, byť i jen přechodný, s teplotou vody nižší než +5°C nezaručuje splnění provozních limitů. Než 
zapnete jednotku po dlouhé době odstávky, přesvědčte se, že je teplota směsi vody a glykolu vyšší, nebo 
přinejmenším rovna +5°C. 
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9 ÚDRŽBA A PRAVIDELNÉ KONTROLY 

 

VAROVÁNÍ: Všechny práce popsané v této kapitole SMÍ PROVÁDĚT POUZE VYŠKOLENÝ A KVALIFIKOVANÝ  
PERSONÁL. Před každou prací nebo zásahem do vnitřních součástí jednotky se přesvědčte, že není připojeno 
elektrické napájení. Hlavy kompresorů a výtlačné potrubí jsou obvykle velice horké. Buďte nanejvýš opatrní při 
pracích v jejich okolí. Žebra výměníků jsou velmi ostrá a mohou způsobit těžká zranění. Buďte nanejvýš opatrní při 
práci v jejich blízkosti. Po skončení servisních prací namontujte zpět krycí panely a upevněte je pomocí šroubů. 

 

Okruhy chladiva nesmí být naplněny jiným chladivem, než je uveden na identifikačním štítku. Použití jiného chladiva 
může způsobit vážné poškození kompresoru. 

 

Je zakázáno používat jiné chladicí oleje, než jsou předepsány v tomto návodu. Použití jiného oleje může způsobit 
vážné poškození kompresoru. 

 

Horní část a vypouštěcí trubky kompresoru pracují při vysokých teplotách. Než začnete s jakoukoli údržbovou prací, 
nechte jednotku ochladit. 

 

Buďte opatrní při práci v blízkosti žebrovaných výměníků. 
Hliníková žebra jsou velmi ostrá a mohou způsobit těžké zranění. 

 
Po skončení údržbových prací zavřete panely a upevněte je šrouby. 

 

Zajistěte, aby údržbu a servis zařízení prováděl kvalifikovaný a vyškolený personál. Související povinnosti a nezbytné informace 
naleznete v nařízení EU 517/2014 a následných úpravách. 

Je dobrým pravidlem provádět pravidelné kontroly pro ověření správného fungování jednotky. 

PROVOZ 
1 

měsíc 
4 

měsíce 
6 

měsíců 

Naplnění vodního okruhu. x   

Přítomnost bublin ve vodním okruhu. x   

Zkontrolujte správné fungování bezpečnostních a kontrolních zařízení (vnitřní a venkovní jednotky) x   

Zkontrolujte, jestli neuniká olej z kompresoru (venkovní jednotka). x   

Zkontrolujte, jestli neuniká voda z hydraulického okruhu (vnitřní jednotka). x   

Zkontrolujte správné fungování průtokových spínačů (venkovní jednotka). x   

Zkontrolujte, jestli jsou rezistory kompresorové skříně pod napětím a správně fungují x   

Vyčistěte filtry hydraulického okruhu. x   

Vyčistěte žebrovaný výměník stlačeným vzduchem nebo proudem vody (venkovní jednotka). x   

Zkontrolujte, jestli jsou řádně upevněné všechny svorky na elektrické desce a svorky kompresoru. 
Pravidelně čistěte stykače a spínače vnitřní a venkovní jednotky. 

 x  

Utáhněte hydraulické přípojky.  x  

Zkontrolujte utažení a vyvážení lopatek ventilátorů (venkovní jednotka).  x  

Správné napětí.   x 

Správný příkon.   x 

Zkontrolujte náplň chladiva.   x 

Zkontrolujte provozní tlak a přehřívání, resp. podchlazování.   x 

Zkontrolujte účinnost oběhového čerpadla.   x 

Zkontrolujte expanzní nádrž.   x 

Pokud bude jednotka delší dobu mimo provoz, vypusťte vodu ze zařízení. Tato operace je nezbytná, 
jestliže se očekává, že během sezónní odstávky klesne teplota pod bod mrazu použité kapaliny. 

  x 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Je zakázáno vypouštět chladiva do atmosféry. Na konci provozní životnosti je nutné chladivo odevzdat na příslušném sběrném 
místě. Věnujte zvláštní pečlivost během servisních prací tomu, aby byl případný únik chladiva co možná nejmenší. 

10 VYŘAZENÍ JEDNOTKY TRVALE Z PROVOZU 
Jakmile jednotka dosáhne konce své životnosti a musí být odstraněna nebo vyměněna, doporučuje se následující postup. 

 Chladivo musí být recyklováno kvalifikovaným personálem a odesláno do vhodného sběrného střediska. 

 Mazací olej kompresorů musí být shromážděn a odeslán do vhodného sběrného střediska. 

 Rám a různé součásti, které již nelze dál využívat, musí být rozebrány a roztříděny podle typu materiálů, zejména s ohledem na 
měď a hliník, které jsou v jednotce použité ve značném množství. Tyto postupy umožňují recyklaci materiálů a snižují dopad na 
životní prostředí. 
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11 TECHNICKÉ ÚDAJE 
VÝKONOVÉ PARAMETRY 

VÝKONOVÉ PARAMETRY i-SHWAK V4 Jednotky 06 10 14T 

Chlazení 

Chladicí výkon (1) min/nom/max kW 3,65 / 6,87 / 7,56* 5,4 / 10 / 11,35* 6,7 / 13,8 / 15,2* 

Příkon (1) kW 1,69 2,26 2,93 

EER (1) W/W 4,06 4,43 4,70 

Chladicí výkon (2) min/nom/max kW 2,32 / 5,07 / 5,58* 3,27 / 7,56 / 8,83* 5,3 / 11,46 / 12,05* 

Příkon (2) kW 1,74 2,43 3,70 

EER (2) W/W 2,91 3,11 3,10 

ESEER (5) W/W 3,59 4,63 4,51 

Topení 

Topný výkon (3) min/nom/max kW 2,84 / 6,77 / 7,37* 4,69 / 10 / 10,8* 5,5 / 13,76 / 15,1* 

Příkon (3) kW 1,47 2,26 3,2 

COP (3) W/W 4,61 4,43 4,3 

Topný výkon (4) min/nom/max kW 2,28 / 6,27 / 6,90* 3,9 / 9,51 / 10,3* 5,3 / 13,55 / 14,9* 

Spotřeba energie (4) kW 1,83 2,74 4,04 

COP (4) W/W 3,43 3,47 3,35 

SCOP (6) W/W 3,92 4,24 4,01 

Provozní podmínky: 
(1) Chlazení: Teplota venkovního vzduchu 35°C; teplota vstupu/výstupu 23/18°C. 
(2) Chlazení: Teplota venkovního vzduchu 35°C; teplota vstupu/výstupu 12/7°C. 
(3) Topení: Teplota venkovního vzduchu 7°C DB 6°C WB; teplota vstupu/výstupu 30/35°C. 
(4) Topení: Teplota venkovního vzduchu 7°C DB 6°C WB; teplota vstupu/výstupu 40/45°C. 
(5) Chlazení: Vstupní/výstupní teplota vody 23/18°C 
(6) Topení:      Normální klimatické podmínky; Tbiv=-7°C; vstupní/výstupní teplota vody 30/35°C 
(*) Provoz s funkcí Hz max. 
Poznámka: Výkonové parametry jsou orientační a mohou se měnit. Hodnoty deklarované v bodech (1), (2), (3) a (4) se vztahují k okamžitému výkonu podle 
normy EN 14511.  Deklarované hodnoty uvedené v bodě (6) jsou určeny podle normy UNI EN 14825. 

VENKOVNÍ JEDNOTKA 
TECHNICKÉ ÚDAJE i-SHWAK V4 Jednotky 06 10 14T 

Elektrické 
parametry 

Elektrické napájení  230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz 

Max. příkon kW 3,2 4,49 7,77 

Max. startovací proud A 8,5 12,8 7,4 

Max. provozní proud A 13,6 19,6 11,3 

Kompresor 
Typ  Dvojitý rotační DC invertor 

Chladicí olej (typ, množství) ml ESTER OIL VG74, 670 ESTER OIL VG74, 1000 FV50S, 1400 

Motor ventilátoru 
Typ  Stejnosměrný motor bezkartáčový 

Počet  1 1 2 

Chladivo 

Typ  R410A 

Náplň chladiva kg 2,68 3,9 4,9 

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

Potrubí chladiva 

Strana kapaliny / strana plynu Palce SAE 3/8”  /  5/8” 

Max. délka m 30 

Max. převýšení (1) m 15 15 20 

Min. délka m 3 

Standardní délka m 5 

Max. délka se standardní náplní chladiva m 7 

Doplnění chladiva při nadstandardní délce 
chladiva 

g/m 20 

Hlučnost Akustický výkon (2) dB(A) 62,0 63,0 65,5 

Rozměry a 
hmotnost 

Rozměry mm 925 x 785 x 380 1047 x 913 x 465 1060 x 1405 x 455 

Rozměry balení (3) mm 995 x 944 x 415 1120 x 1080 x 520 1125 x 1581 x 515 

Hmotnost netto/brutto kg 62 / 70 83,5 / 90 112,2 / 123,2 

Provozní podmínky: 
(1) V případě, že je venkovní jednotka výše než vnitřní, je potřeba každých 5 metrů délky chlad. potrubí vytvořit sifon. 
(2) Hladina akustického výkonu měřena dle UNI EN ISO 9614-2, dle požadavků certifikace EUROVENT  
     (Nezaměňujte prosím s veličinou akustický tlak, která je udávána pro určitou vzdálenost a je nižší) 
(3) Výška balení včetně palety je: 06 model 117 mm, 10 model 126mm a  14T model 120mm 

Poznámka: Uvedené výkonové parametry jsou informativní a mohou se lišit. Konkrétní hodnoty naleznete vždy na štítku přístroje. 
 
 

 

 
VAROVÁNÍ: Minimální teplota povolená pro skladování jednotek je 5°C. 
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VNITŘNÍ JEDNOTKA 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI Jednotky 

vnitřní jednotka kW 06 10 14 

Hydraulický okruh 

Průtok vody (1) m3/h 1,16 1,72 2,37 

Dostupný tlak (1) kPa 62,7 54 50,7 

Jmenovitý příkon oběhového čerpadla (3) W 0,075 0,09 0,14 

Index energetické efektivity čerpadla (EEI)  ≤ 0,21 ≤ 0,23 ≤ 0,23 

Expanzní nádrž na straně zařízení L 8 

Hydraulické přípojky palce 1“M 

Minimální objem vody (2) L 31 46 69 

Okruh chladiva 
Přípojka na straně kapaliny palce 3/8“ SAE 

Přípojka na straně plynu palce 5/8“ SAE 

Hladina hluku Akustický výkon (3) dB(A) 32 38 39 

Rozměry a 
hmotnost 

Rozměry mm 314×893×343 

Rozměry balení mm 1000x600x560 

Provozní hmotnost kg 36 36 37 

Hmotnost brutto/netto kg 34/25,5 34/25,7 35/26 

(1) Topení: Teplota venkovního vzduchu 7°C DB 6°C WB; teplota vstupu/výstupu 30/35°C 
(2) Objem vody v aktivním okruhu otopného systému mimo objem v jednotce 
(3) Hladina akustického výkonu měřena dle UNI EN ISO 9614-2, dle požadavků certifikace EUROVENT  
     (Nezaměňujte prosím s veličinou akustický tlak, která je udávána pro určitou vzdálenost a je nižší) 

 
VAROVÁNÍ: Minimální teplota povolená pro skladování jednotek je 5°C. 

12 ELEKTRICKÉ PARAMETRY 

Napájení jednotky V/~/Hz 
230/1/50 (verze 06,10) 

nebo 400/3/50 (verze 14T) 
Napájení oběhového čerpadla a 

třícestného ventilu  
V/~/Hz 230/1/50 

Řídicí deska venkovní 
jednotky 

V/~/Hz 12/1/50 Napájení venkovních ventilátorů V/~/Hz 230/1/50 

Řídicí deska vnitřní 
jednotky 

V/~/Hz 12/1/50 Napájení el. ohřevů V/~/Hz 
Viz napájení 

jednotky 

Poznámka: Elektrické parametry se mohou při aktualizaci návodu měnit. Je proto nezbytné vždy vycházet ze štítku  s 
technickými údaji upevněného na pravém bočním panelu jednotky. 

VNITŘNÍ JEDNOTKA: MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBA ENERGIE / MAX. PROVOZNÍ PROUD 

Elektrický ohřev 
 

Model 
Bez bivalence 4,5 kW 

MP1 06 (230V) 0,08 kW / 0,62 A 4,58 kW / 20,18 A 

MP3 06 (400V) 0,08 kW / 0,62 A 4,58 kW / 7,12 A 

MP1 10 (230V) 0,10 kW / 0,72 A 4,6 kW / 20,28 A 

MP3 10 (400V) 0,10 kW / 0,72 A 4,6 kW / 7,22 A 

MP1 14 (230V) 0,15 kW / 1,07 A 4,65 kW /20,63 A 

MP3 14 (400V) 0,15 kW / 1,07 A 4,65 kW / 7,57 A 
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13 DOSTUPNÉ TLAKY VODNÍHO OKRUHU 

Charakteristické křivky bez tlakových ztrát vodního okruhu vnitřní jednotky. Otopná soustava musí být navržena tak, aby byl 
zajištěn jmenovitý průtok korespondující s provozními body na obrázku níže. 
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14 PROVOZNÍ LIMITY 

Průtok vody ve výměníku 
Jmenovitý průtok vody se vztahuje k rozdílu teplot ∆T=5°C mezi vstupem a výstupem výměníku. Maximální povolený průtok 
odpovídá ∆T=3°C; vyšší hodnoty mohou způsobit příliš vysoké tlakové ztráty. Minimální povolený průtok odpovídá ∆T=8°C (kromě 
modelu 06, kde je max. ∆T=6,25°C). Nedostatečný průtok vody může vést k zásahu bezpečnostních prvků a zastavením provozu 
jednotky; v některých případech může zamrznout voda ve výměníku, což způsobí závadu chladicího okruhu nebo zvýšení 
kondenzačního tlaku s rizikem vypnutí zařízení a poškození kompresoru. 
Níže je tabulka zobrazující pro každý model minimální průtok vody, který musí být zajištěn, aby jednotka pracovala správně. 
(Poznámka: Jako ochrana proti výpadku čidla zamrznutí v případě nedostatečného průtoku vody se využívá průtokový spínač, který 
ale nezaručuje minimální průtok potřebný pro správné fungování jednotky.) 

Model 06 10 14 

Minimální průtok [m3/h] 0,71 1,08 1,48 

Maximální průtok [m3/h] 1,88 2,87 3,95 

Správný průtok jednotkou můžete stanovit při maximální rychlosti oběhového čerpadla s použitím manometrů pro kontrolu 
rozdílu tlaků mezi zpáteční a přívodní vodou umístěných na vnějších vodních přípojkách jednotky. Poté ověřte, zda je tato hodnota 
menší nebo rovná dostupné dopravní výšce uvedené na křivce pro příslušný model. V případě potřeby změňte nastavení pro 
oběhové čerpadlo v regulátoru. 

Režim chlazení (letní provoz) 
Minimální povolená teplota na výstupu výparníku je 5°C. Maximální teplota, která může být udržována na výstupu výparníku je 
25°C. Maximální elektrický příkon má tepelné čerpadlo pracující s výstupní teplotou vody 55°C při venkovní teplotě -10°C. 

Režim vytápění (zimní provoz) 
Teplota výstupní vody nesmí být nižší než 25°C. Nižší hodnoty, které nejsou přechodné (např. při spuštění), mohou vést k 
nesprávnému fungování systému s případným poškozením kompresoru. Maximální výstupní teplota vody nesmí překročit 58°C. 
Nejvyšší topný faktor je při venkovní teplotě vyšší než 5°C, ačkoli je jednotka schopná pracovat až do limitu -20°C. 

Teplota okolního vzduchu 

     Provozní limity 

Režim chlazení 

Okolní teplota Minimum -10°C          Maximum +46°C 

Výstupní teplota vody Minimum +5°C          Maximum +25°C 

Režim topení 

Okolní teplota Minimum -20°C          Maximum +30°C 

Výstupní teplota vody Minimum +25°C         Maximum +58°C*/+63°C** 

Režim přípravy TV 

Okolní teplota s maximální teplotou vody 48°C Minimum -20°C          Maximum +40°C 

Okolní teplota s maximální teplotou vody 55°C Minimum -15°C          Maximum +35°C 

Výstupní teplota vody Minimum +20°C         Maximum +58°C/63°C** 

(*) Nastavená teplota je 57°C, maximální teplota bere v potaz hysterezi 1°C. 

(**) s volitelným el. dohřevem 
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REŽIM CHLAZENÍ  / TOPENÍ 

 
 

REŽIM PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY 

 

15  KOREKČNÍ FAKTORY PRO PROVOZ S GLYKOLEM 
Korekční faktory se používají v případě, kdy se přidá určité množství glykolu na ochranu vodního okruhu před zamrznutím. 

Glykol % Bod tuhnutí (°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 tlakové ztráty. 

Korekční faktory průtoku vody a tlakového ztráty se aplikují přímo na hodnoty uváděné pro provoz bez glykolu. Korekční faktor 
průtoku vody se vypočítává tak, aby bylo dosaženo stejného rozdílu teplot jako bez glykolu. Korekční faktor tlakové ztráty bere v 
úvahu odlišný průtok vody získaný na základě aplikace korekčního faktoru průtoku vody. 
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16 ROZMĚRY 

ROZMĚRY VNIŘNÍ JEDNOTKY 

  
 

ROZMĚRY (mm) 

MODELY 
A B C D E F G H I J K L M N O 

MP 06-10-14 37 92 147 162 81 70 140 172 205 237 269 314 43 893 343 
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ROZMĚRY VENKOVNÍ JEDNOTKY 
i-SHWAK V4 06 

 

i-SHWAK V4 10 

 

i-SHWAK V4 14 
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17 SOUČÁSTI VNITŘNÍCH A VENKOVNÍCH JEDNOTEK 

MODEL MP VNIŘNÍ JEDNOTKA 

 

1. Expanzní nádoba 
2. Automatický odvzdušňovací 

ventil 
3. Deskový výměník tepla 
4. Bezpečnostní průtokový spínač 
5. Y filtr 
6. Pojistný ventil 3 bary 
7. Oběhové čerpadlo 
8. Třícestný ventil  

(volitelná sada VDIS1) 
9. Elektrická skříň 
10. Uživatelské rozhraní 
11. Bezpečnostní termostat s 

automatickým resetem (T80°C) 
12. Sběrač (pouze s volitelným 

elektrickým ohřevem) 
13. Bezpečnostní termostat s 

ručním resetem (T100°C) 
14. Elektrický ohřev (volitelný) 

USPOŘÁDÁNÍ ELEKTRICKÉ SKŘÍNĚ VNITŘNÍ JEDNOTKY 

 

1) Uživatelská svorkovnice 
2) * pojistky el. dohřevu_[F3] 
3) Podpůrná deska_[AB1] 
4) Uživatelské rozhraní_[CB1] 
5) transformátor 240V-12V-30VA_[TF1] 
6) napájecí svorkovnice_[M1] 
7) 4 pólový stykač 240V pro el. dohřev 4,5 kW 

8) ** rozšířená deska modulu GI2_[SL2] 
 
 
 
* u verze s el. dohřevem 
** u verze s “GI2” modulem 
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TEPLOTNÍ ČIDLO VNIŘNÍ JEDNOTKY 

Model MP Umístění teplotních čidel 

 

1) Vstup výměníku 
2) Výstup výměníku 

 

18 POSTUPY ÚDRŽBY A OPRAV 

ČIŠTĚNÍ FILTRU 

 

1) Vypusťte jednotku. 
2) Klíčem velikosti 27 (1) vyšroubujte 

zátku Y filtru. 
3) Vyjměte kovové patrony filtru (2) a 

důkladně pročistěte pod tekoucí 
vodou. 

4) Vložte kovové patrony filtru zpět na 
místo. 

5) Zašroubujte zátku filtru. 
6) Naplňte jednotku, jak je popsáno 

v návodu. 

VÝMĚNA ELEKTRICKÉHO OHŘEVU 

 

1) Vypusťte jednotku 
2) Odstraňte čelní kryt 
3) Vymontujte 4 upevňovací šrouby a sejměte horní kryt (1). 
4) Odpojte expanzní nádobu tak, že rozšroubujete její spoj. 
5) Vyšroubujte elektrický ohřev (2) z kolektoru. 
6) Našroubujte nový elektr.  ohřev nebo alternativně připevněte na kolektor zátku 1" ˝. 
7) Připojte expanzní nádobu. 
8) Naplňte jednotku 
9) Připevněte horní kryt.. 
10) Vraťte na místo čelní panel. 
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19 REGULACE 
Displej 

 
Smyčka nabídky (Mode): 
off (vypnuto)  cool (chlazení)  cool+san (chlazení+přípravaTV)  heat (vytápění)  heat+san (vytápění+příprava TV) 
Struktura menu 

 
  U...nabídka přístuná uživateli 
  M..nabídka přístupná montážníkovi 

(Do nabídky montážníka lze vstoupit zadáním hesla (položka PSS) a stiskem potvrzovacího tlačítka PRG) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavení pro uživatele (nabídka SEt) 

Parametr Popis Jednotka Tovární nast. Rozsah 

Coo První nastavená teplota (setpoint) v letním režimu °C 7.0 5÷18 

Hea První nastavená teplota (setpoint) v zimním režimu °C 45.0 35÷57 

San Teplota TV °C 48.0 25÷57 

Co2 Druhá nastavená teplota (setpoint) v letním režimu °C 18.0 Coo÷23 

He2 Druhá nastavená teplota (setpoint) v zimním režimu °C 35.0 25÷Hea  

rCO Směšovaná teplota v letním režimu °C 15.0 -50.0÷80.0 

rHE Směšovaná teplota v zimním režimu °C 30.0 -50.0÷80.0 

Analogové vstupy (nabídka tP) 

tp Popis Jednotka 

t01 Voda vstup (°C) 

t02 Voda výstup (°C) 

t03 Čidlo otopné soustavy (je-li aktivováno) (°C) 

t04 Voda TV (je-li aktivováno) (°C) 

t13 Kompresor vstup (°C) 

t14 Kompresor výstup (°C) 

t15 Vysoký tlak (bar) 

t16 Nízký tlak (bar) 

t17 Teplota venkovního vzduchu (°C) 

**t21 Cirkulace TV (°C) 

**t21 Čidlo solárního zásobníku  (°C) 

**t23 Čidlo solárního kolektoru (°C) 

**t24 Výstupní teplota směšování (°C) 
(**) u verze s GI modulem 

 

kompresor 

příprava 

TV 

defrost 

el. ohřev 

 
chlazení     topení    oběh. čerp.   alarm 
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20 NASTAVENÍ 
PRGPSS PRG (zadejte heslo) PRGPAr PRG Cnf. 

Parametr Popis Jednotka 
Tovární 

nast. 
Rozsah Možnosti nastavení Poznámka 

H01 Max. Teplota vytápění °C 63.0 -50.0÷80.0   

H02 Min. Teplota vytápění °C 25.0 -50.0÷80.0   

H03 Max. Teploty při chlazení °C 25.0 -50.0÷80.0   

H04 Min. Teplota při chlazení °C 5.0 -50.0÷80.0   

H10 Aktivace přípravy TV / 0 0÷2 

0 = neaktivní 

1 = aktivní 

(vzdálené on/off nevypne přípravu TV) 

2 = aktivní 

(vzdálené on/off vypne I přípravu TV) 

 

H14 ST3 vstup / 0 0÷49 
0  = neaktivní 

41 = čidlo otopné soustavy (akumulační zás.) 
Svorky IMP-ST 

H15 ST4 vstup / 0 0÷49 
0  = neaktivní 

6= čidlo zásobníku TV 
Svorky ACS-ACS 

H39 Digitální vstup 2 / 2 0÷30 

0 = neaktivní 

26 = druhý setpoint humidistatu 
28 = spínání přípravy TV 

29 = limit spínání směšování do radiátorů 

Svorky on/off  

H40 Digitální vstup 3 / 26 0÷30 

0 = neaktivní 

26 = druhý setpoint humidistatu 

28 = spínání přípravy TV  

29 = limit spínání směšování do radiátorů 

Svorky S/W - S/W 

H54 Polarita digitálního vstupu / 0 0÷255 0 = polarita NO  

H56 DO1 digitální výstup / 41 0÷45 
0 = neaktivní 
24 = alarm 

41=oběhové čerpadlo 

Svorky D01, D01N 

H58 DO3 digitální výstup / 22 0÷45 

0 = neaktivní 

22= El. dohřev otopné soustavy (akumulační 

nádoba) 

Svorky D03, D03N 

H59 DO4 digitální výstup / 26 0÷45 
0 = neaktivní 

22= El. dohřev zásobníku TV 
Svorky D04, D04N 

H60 DO5 digitální výstup / 29 0÷45 

0 = neaktivní 

24 = alarm 

29 = aktivace kotle 

Svorky  D05, D05N 

H62 Otevřený kolektor 2 / 25 0÷45 

0 = neaktivní 

21= probíhající defrost 

24 = alarm 

25=ventil pro dvojí nast. hodnotu 

31= signalizace režimu otopné soustavy 

Svorky  NC2, N2, 

NO2 

H70 Polarita dogitálního výstupu / 0 0÷127 0 = polarita NO  

H76 
Vzdálená přepínání režimu 

(léto/zima) 
/ 0 0÷1 

0 = neaktivní 
1 = aktivní 

 

H79 Sériová adresa / 1 1÷200 Pro případ kaskády  

H82 
Aktivace dvojí nastavené 

hodnoty 
/ 0 0÷4 

0 = výběrové menu se zobrazí na CRH 

1= běžný režim 

2= letní dvojí nastavená hodnota 

3= zimní dvojí nastavená hodnota 

4 = letní i zimní dvojí nastavená hodnota 

 

H83 
Výstup do zásobníku TV i 

při vytápění 
/ 0 0÷1 

0 = neaktivní 

1 = výstup vody i při vytápění do zásobníku TV 
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NASTAVENÍ REGULACE TEPLOTY 

PRGPSSPRG(zadejte heslo)PRGPArPRGrE. 

Parametr Popis Jednotka 
Tovární 

nast. 
Rozsah Možnosti nastavení Poznámka 

b08 Aktivace ekvitermy / 0 0÷1 
0 = neaktivní 

1 = aktivní 
 

b10 

Offset při vytápění 

(max. pokles výstupní 

teploty, např. -10°C) 

°C -3.0 -50.0÷80.0 

 

b12 

Set temp. ext. 

(referenční venkovní 

teplota, např. -15°C) 

°C 15 -127÷127 

b14 

Delta 
(změna venkovní teploty 

při max. poklesu výstupní 

teploty, např. +30°C) 

°C 10.0 -50.0÷80.0 

b15 
Regulační pásmo pro 

vstup 0-10V 
°C 5.0 0.0÷10.0 

Max. teplota = setpoint + (b15/2)  

Min. teplota = setpoint – (b15/2) 
 

b20 
Vstup 

0-10V/radiometrický 
/ 0 0÷1 

0 = 0-10V  

1 = radiometrický 
 

b22 
Hystereze čidla otopné 

soustavy 
°C 5 0.0÷25.5   

NASTAVENÍ OBĚHOVÉHO ČERPADLA 
PRGPSS PRG (vložte heslo) PRGPAr PRG PUP. 

Parametr Popis Jednotka 
Tovární 

nast. 
Rozsah Možnosti nastavení Poznámka 

P03 Režim oběhového čerpadla / 1 0÷1 
0 = nepřetržitý 

1 = podle pokynu regulace 
 

P04 
Aktivace protizámrzného 

režimu 
°C 5 

-

127÷127 
  

P05 
Hystereze v protizámrzném 

režimu 
°C 2.0 0.0÷25.0   

P07 
Max. otáčky při modulaci 

čerpadla 
% 

Dle 
modelu 

0÷100 

 

P08 
Min. otáčky při modulaci 

čerpadla 
% 

Dle 

modelu 
0÷100 

P09 Delta T[°C] – viz obrázek °C 2 
-

127÷127 

P10 Delta T[°C] – viz obrázek °C 5.0 0.0÷25.0 

P16 

Interval mezi 2 běhy 

oběhového čerpadla v 
periodickém režimu 

min 0 0÷600   

P17 

Doba běhu oběhového 

čerpadla v periodickém 
režimu 

sec 0 0÷255 0 = periodický režim neaktivní 
 

FUNKCE MAX Hz 

Parametr Popis Jednotka 
Tovární 

nast. 
Rozsah Možnosti nastavení Poznámka 

L02 Aktivace funkce Max Hz / 0 0÷1 
0 = neaktivní 

1 = aktivní 
Navýšení výkonu o 10% 

L03 Active maximum Hz / 7 0÷7 

1 = pro chlazení 

2 = pro vytápění 

3 = pro přípravu TV 

4 = chlazení + TV 
5 = vytápění + TV 

6 = chlazení + vytápění 

7 = všechny režimy 
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KONFIGURACE POMOCNÝCH EL. OHŘEVŮ 

PRGPSS PRG (vložte heslo) PRGPAr PRG Fro. 

Parametr Popis Jednotka 
Tovární 

nast. 
Rozsah Možnosti nastavení Poznámka 

r02 
Aktivace protizámrzné ochrany v 

režimu vytápění 
°C 4 3÷6   

r03 
Aktivace protizámrzné ochrany v 

režimu chlazení 
°C 4 3÷6   

r06 
Hystereze protizámrzných el. 

ohřevů 
°C 2.0 0.0÷25.5   

r08 
Spodní limit běhu TČ 

 (vypne se a sepne bivalenci) 
°C -20.0 -16÷50  

Respektujte, že musí být 
r22 ≥ r28 ≥ r08 

r10 
Aktivace el. Dohřevů otopné 

soustavy 
/ Dle modelu 0÷1 

0 = neaktivní 

1 = aktivní 
 

r11 
Hystereze el. Dohřevu otopné 

soustavy 
°C 0.5 0,0÷25.5   

r12 
Prodleva spuštění el. ohřevu 

otopné soustavy 
min 8 0÷255   

r14 Režim el. dohřevů / 0 0÷1 
0 = mohou být spuštěny současně 

1 = nemohou být spuštěny současně 
 

r15 Aktivace el. dohřevu TV / Dle modelu 0÷2 

0 = neaktivní 

1 = aktivní 

2 = kombinovaný ohřev i pro otopnou 

soustavu (pouze pokud H83=1) 

 

r16 Prodleva aktivace el. ohřevu TV min 15 0÷255   

r19 
Trvání ohřevu vaničky po 

defrostu 
min 0 0÷255 0= ohřev nezávisle na defrostu  

r20 Priority el. dohřevu / 1 0÷1 
0 = priorita pro otopnou soustavu 

1 = priorita pro přípravu TV 
Pouze pokud  r14 = 1 

r21 

Zamezení ochlazení otopné 

soustavy při defrostu pomocí el. 

dohřevu 

/ 1 0÷1 
0 = neaktivní 

1 = aktivní 
 

r22 

Horní limit bivalence 

(nad touto teplotou se již nespustí 

bivalence) 

°C 7 -20÷50  
Respektujte, že musí být 

r22 ≥ r28 ≥ r08 

r23 Způsob spínání kotle / 0 0÷6 

1 = kotel není použit  

(priorita el. dohřevu) 
2 = kotel pouze pro vytápění  

(priorita el. dohřevu) 

3 = kotel pouze pro přípravu TV  

(priorita el. dohřevu) 

4 = kotel pouze pro vytápění  

(prioritně před el. dohřevem) 

5 = kotel pouze pro TV  

(prioritně před el. dohřevem) 
6 = kotel pro vytápění i přípravu TV  

(prioritně před el. dohřevem) 

 

r24 Typ el. dohřevu / 3 0÷3 

1 = el. dohřev není využit 
2 = pouze el. dohřev otopné soustavy 

3 = pouze el. dohřev TV 

4 = el. dohřev TV i otopné soustavy 

 

r25 Teplota desinfekce legionelly °C 80 0÷100   

r26 Trvání desinfekce min 12 0÷255   

r27 
Nastavení tepelného čerpadla při 

desinfekci 
°C 48.0 -50.0÷80.0   

r28 
Horní limit pro prioritu el. 

dohřevu před tepelným čerpadlem 
°C -7 -20÷50  

Respektujte, že musí 

platit: r22 ≥ r28 ≥ r08 

r29 
Teplotní offset pro kotel a el. 

dohřev otopné soustavy (G02) 
°C 0 0÷100  Pro první setpoint 

r30 
Teplotní offset pro kotel a el. 

dohřev otopné soustavy (G05) 
°C 0 0÷100  Pro druhý setpoint 

r31 
Teplotní offset pro kotel a el. 

dohřev TV (G03) 
°C 0 0÷100   

r32 Typ kotle / 1 0÷3 

0 = kotel bez oběhového čerpadla. 
Regulaci bude zajišťovat TČ. 
1 = kotel s oběhovým čerpadlem. 
Regulaci bude zajišťovat TČ. 
2 = kotel bez oběhového čerpadla s 
nezávislou regulací 
3 = kotel s oběhovým čerpadlem s 
nezávislou regulací 

 

r33 
Řízení oběhového čerpadla při 

sepnutí el. dohřevu / 3 0÷3 

0 = pouze při běhu kompresoru nebo 
pokynu od kotle 
1 = při aktivním el. dohřevu otopné 
soustavy 
2 = při aktivním el. dohřevu přípravy TV 
3 = při aktivním el. dohřevu otopné 
soustavy nebo TV 
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NASTAVENÍ MODULU.Gi2 

PRGPSS PRG (zadejte heslo) PRGPAr PRG CnF. 

Parametr Popis Jednotka 
Tovární 

nast. 
Rozsah Možnosti nastavení Poznámka 

*H61 Otevřený kolektor 1 / 33 0÷45 
0 = neaktivní 

33 = oběhové čerpadlo otopné soustavy 
svorky: N3, NO1 

H84 Čidlo ST1E2 / 0 0÷49 
0 = neaktivní 

48 = cirkulační čerpadlo TV 
svorky: K2-K2 

H85 Čidlo ST2E2 / 0 0÷49 
0 = neaktivní 
39 = čidlo solárního zásobníku 

svorky: KS2-KS2 

H86 Čidlo ST3E2 / 0 0÷49 
0 = neaktivní 
38 = čidlo solárního kolektoru 

svorky: KS1-K2 

H87 Čidlo ST4E2 / 0 0÷49 
0 = neaktivní 

44 = čidlo směšování 
svorky: K1-K1 

H94 Dig. Vstup DI1E2 / 10 0÷30 
0 = neaktivní 

19 = signál termostatu (ovládání) 

svorky: 

KPWM- KPWM 

H102 Polarita dig. vstupu / 0 0÷255 0 = NO  

H103 DO1E2 / 30 0÷45 
0 = neaktivní 

30 = solární oběhové čerpadlo 

svorky: 

KCS(fáze)-KN(neutral) 

H104 DO2E2 / 34 0÷45 
0 = neaktivní 

34 = otevírání směšovacího ventilu 

svorky KM0(fáze)-

KN(nula) 

H105 DO3E2 / 35 0÷45 
0 = neaktivní 

35 = uzavírání směšovacího ventilu 

svorky: 

KMC(fáze)-KN(nula) 

H106 DO4E2 / 43 0÷45 
0 = neaktivní 

43 = oběhové čerpadlo 

svorky: 

KDO(fáze)-KDN(nula) 

H107 DO5E2 / 45 0÷45 
0 = neaktivní 

43 = solární vypouštěcí ventil 

svorky KCS2(fáze)-

KN2(nula) 

H110 Polarita dig. výstupu / 0 0÷127 0 = NO  

(*) parametr není nastavitelný s oběhovým čerpadlem s funkcí auto adapt. 

NASTAVENÍ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU (verze s modulem.Gi2) 
PRGPSS PRG (zadejte heslo) PRGPAr PRG SUn. 

Parametr Popis Jednotka Tovární nast. Rozsah Možnosti nastavení Poznámka 

S01 Solární systém / 0 0÷2 
0= neaktivní 

1= aktivní 
 

S02 Delta solárního systému °C 6 0.0÷25.5   

S03 Hystereze sol. systému °C 3 0.0÷25.5   

S04 Ochrana solárních panelů °C 110 0÷255   

S05 
Čas zapnutí solárního 

oběhového čerpadla 
sec 15 0÷255   

S06 
Čas vypnutí solárního 

oběhového čerpadla 
sec 15 0÷255   

S07 
Protizámrzná hystereze 

solárního systému 
°C 5 -127÷127   

S08 
Hystereze tepelné ochrany 

solárních panelů 
°C 2 0.0÷25.5   

S10 Tepelná ochrana zás. TV °C 80 0÷255   

S11 
Hystereze tepelné ochrany 

solárních panelů 
°C 2 0.0÷25.5   

S12 Tepel. ochrana sol. panelů °C 130 0÷255   

S13 Aktivace sol. systému °C 40 0÷255   

S14 Hystereze chlazení zás. TV °C 5 0÷25.5   

S15 Nastavení chlazení zás. TV °C 60 0÷255   

S16 
Min. teplota zásobníku pro 

pov. sol. antigel. sběr. 
°C 20 0÷255   

NASTAVENÍ SMĚŠOVÁNÍ (verze s modulem.Gi2) 
PRGPSS PRG (zadejte heslo) PRGPAr PRG rAd. 

Parametr Popis Jednotka 
Tovární 

nast. 
Rozsah Možnosti nastavení Poznámka 

i01 
Otevírací doba 

směšovacího ventilu 
sec 140 0÷600   

i02 Interval mezi 2 korekcemi sec 10 0÷600   

i03 PID proporciální pásmo °C 15 0.0÷80.0   

i04 PID integrační čas sec 60 0÷2000   

i05 PID derivační pásmo sec 0 0÷25.5   

i06 Aktivace sálavých panelů / 0 0÷3 

0= neaktivní 

1= aktivní pro vytápění 
2= aktivní pro chlazení 

3= aktivní pro vytápění a chlazení 
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21 CHYBOVÁ HLÁŠENÍ (ALARMY) 

Chybové hlášení se objeví na displeji vnitřní jednotky 

kód popis poznámka 

Venkovní jednotka Vnitřní j. 

Kompresor 
Oběh. 

čerpadlo 
Ventilátor El. dohřev 

E00 Vzdálené vypnutí [Vnitřní jednotka] Není chyba OFF OFF OFF OFF 

E01 Vysoký tlak [Venkovní jednotka] Nad 41 barů. OFF  OFF  

E02 Nízký tlak [Venkovní jednotka]  OFF  OFF  

E05 Protizámrzný alarm [Vnitřní/venkovní jednotka] Výst. tepl. pod 3°C OFF ON OFF ON 

E06 Flow switch [Vnitřní jednotka/Venkovní jednotka] Chyba průtoku OFF OFF OFF OFF 

E07 Nízká teplota zásobníku TV [Vnitřní jednotka]      

E08 Limit driveru [Venkovní jednotka] 
Kompresor nedosáhl 

frekvenci do 30 minut 
ON    

E10(2) Vysoká teplota solárního kolektoru      

E18 Vysoká teplota (vnitřní jednotka) Výst. tepl. nad 65°C OFF   OFF 

E41 4-cestný ventil [Venkovní jednotka]  OFF OFF OFF  

E42 Ochrana horké vody [Vnitřní jednotka]  OFF  OFF  

E50(2) Vysoká teplota solárního zásobníku (vnitřní jednotka)      

E101 
Modbus1 chyba komunikace (vnitřní/venkovní 

jednotka) 

zkontrolujte zapojení 

E+ na R+ a E- na R- OFF OFF OFF OFF 

E102(2) Modbus2 chyba komunikace (vnitřní jednotka)  OFF OFF OFF OFF 

E611 Čidlo přívodu [Vnitřní jednotka]  OFF OFF OFF OFF 

E621 Čidlo výstupní vody [Vnitřní jednotka]  OFF OFF OFF OFF 

E623(2) Čidlo akumulačního zásobníku [Solární skupina]  OFF OFF OFF OFF 

E631 Čidlo akumulačního zásobníku [vnitřní jednotka]  OFF OFF OFF OFF 

E641 Čidlo zásobníku TV [Vnitřní jednotka]  OFF OFF OFF OFF 

E643(2) Čidlo výstupu směšování [směšovací ventil]  OFF OFF OFF OFF 

E632 Čidlo sání kompresoru [venkovní jednotka]  OFF OFF OFF OFF 

E642 
Čidlo výtlaku kompresoru + presostat HP [venkovní 

jednotka] 

 
OFF OFF OFF OFF 

E652 Vysokotlaký převodník [Venkovní jednotka]  OFF OFF OFF OFF 

E662 Nízkotlaký převodník [Venkovní jednotka]  OFF OFF OFF OFF 

E672 Čidlo venkovní teploty [Venkovní jednotka]  OFF OFF OFF OFF 

E801 Vypršení času invertoru (Venkovní jednotka) 
zkontrolujte zapojení 

I+ na I+ a I- na I- OFF  OFF  

E851 Hardware invertoru [Venkovní jednotka]  OFF  OFF  

E861 Nadproud kompresoru [Venkovní jednotka]  OFF  OFF  

E871 Vysoká teplota chladiče invertoru [Venkovní 

jednotka] 

 OFF  OFF  

E881 Napájecí napětí invertoru mimo limit [Venkovní 

jednotka] 

 OFF  OFF  

E891(3) Kompresor odpojen od driveru [Venkovní jednotka]  OFF  OFF  

E901(3) Špatný typ kompresoru [Venkovní jednotka]  OFF  OFF  

E911(3) Přetížení driveru [Venkovní jednotka]  OFF  OFF  

E921(3) Nadproud driveru [Venkovní jednotka]  OFF  OFF  

E931(3) Chyba komunikace driveru [Venkovní jednotka]  OFF  OFF  

E941(3) PFC driver [Venkovní jednotka]  OFF  OFF  

E951(3) Chyba teplotního čidla driveru [Venkovní jednotka]  OFF  OFF  

E961(3) Anomálie driveru [Venkovní jednotka]  OFF  OFF  

E971(3) EEPROM driver [Venkovní jednotka]  OFF  OFF  

 
Pokud se chyba opakuje 3x během jedné hodiny, je nutné provést ruční reset (vypnutím jednotky na dobu několika minut). 
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