
 

 

 

 
 
 

 

INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA 
S AXIÁLNÍMI VENTILÁTORY 

Instalační a uživatelský manuál 

Modely 
i-HWAK V4 06* 
i-HWAK V4 08 
i-HWAK V4 10* 
i-HWAK V4 12 
i-HWAK V4 14T* 
i-HWAK V4 16T 
*standardně dodávané modely 

 
 
 

Tento manuál byl vytvořen za účelem poskytnutí informací. 
Společnost odmítá odpovědnost za projekty a instalace založené na pochopení a výkladu informací uvedených v tomto manuálu. 

Je zakázáno reprodukovat jakýkoli obsah tohoto manuálu.  
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Katalog 

MUI14124H7820-06 

Série 
INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO TEPELNÁ ČERPADLA 

VZDUCH/VODA S INVENTORY A AXIÁLNÍMI VENTILÁTORY 
 

Odpad z elektronických a elektrických nelze považovat za domovní odpad, ale je nutné s ním nakládat v souladu s platným zákonem pro nakládání 
s tímto typem odpadu dle Evropské směrnice 2012/19/EU. 

Pokud má být výrobek nahrazen obdobným výrobkem informujte se na místním úřadě nebo u svého prodejce.  
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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: 

Chiller and inverter air/water heat pumps with axial fans / 
Invertorová tepelná čerpadla vzduch/voda s axiálními 

ventilátory 

Model N° : 
modely: 

i-HWAK/V4 06 / 08 / 10 / 12 / 14 / 14T / 16T 

i-HWAK/V4/KA 06 / 08 / 10 / 12 / 14 / 14T / 16T 

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 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, UNI EN 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. 
 

 
 
 
 
 

Arcole, leden/January 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. 

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. 

JAK ZÁCHÁZET S TÍMTO MANUÁLEM 
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.  

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 plně bezpečný provoz 
zařízení. 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
Jednotky i-HWAK byly navrženy v souladu s následujícími nařízeními a harmonizovanými normami: 

 97/23/ES, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU 

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

 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 
a také nařízeními a směrnicemi týkyjící se energetického štítkování  a ekologické produkce : 

 Směrnice 2009/125/ES 

 Směrnice 2010/2013/EU 

 Nařízení EU č. 811/2013 

 Nařízení EU č. 813/2013 

POVOLENÁ VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ 
 Společnost vylučuje jakoukoliv smluvní či mimosmluvní odpovědnost za škodu či újmu způsobenou osobám, zvířatům či na 

majetku nesprávnou instalací, nastavením nebo údržbou, nevhodným užíváním zařízení, částečným pochopením či povrchním 
přečtením informací obsažených v tomto manuálu. 

 Tyto jednotky byly navrženy výhradně pro účely ohřevu a/nebo chlazení vody. Jakékoliv jiné použití, které nebylo výslovně 
schváleno výrobcem, je považováno za nevhodné, a tím nepovolené. 

 Umístění zařízení a hydraulických a elektrických obvodů musí být navržen kvalifikovaným technikem, který musí vzít v úvahu 
technické požadavky, stejně jako 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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OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Před uvedením jednotek i-HWAK do provozu musí být 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 zařízení. 

Děti ani postižené osoby nesmí zařízení používat. 

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

Nepracujte na zařízení ani jej nečistěte, pokud je pod napětím a hlavní vypínač není vypnutý. 

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 zařízení nikdy nestrkejte části těla (např. prsty) ani jiné předměty či nástroje. 

 
Dohlížející osoba i servisní pracovník musí absolvovat školení na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

 

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

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Evropské společenství přijalo řadu směrnic týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti – patří sem i nařízení 
89/391/CEE, 89/686/CEE, 2009/104/CE, 86/188/CEE a 77/576/CEE. 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 ani distributor žádnou odpovědnost. 

 

Použití komponent, spotřebního materiálu či náhradních dílů, které nejsou v souladu s doporučeními výrobce a/nebo 
nejsou uvedeny v manuálu, může vést ke škodám na zdraví a majetku. 

 

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

PROSTŘEDKY OSOBNÍ OCHRANY 
Při provozu a údržbě jednotek i-HWAK používejte následující prostředky osobní ochrany: 

 

Ochranný oděv: Údržbáři a obsluha musí nosit ochranný oděv, který je v souladu s 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 měla být zajištěna ochrana dýchání (respirační maska) a 
ochrana zraku (brýle). 

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 

 
Horké povrchy a nebezpečím popálení. 
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BEZPEČNOSTNÍ LIST CHLADIVA 

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 

OMEZOVÁNÍ 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, hořčíkem a hliníkem. 

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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TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA - KOMPONENTY 

Řada tepelných čerpadel i-HWAK byla navržena pro použití v obytných a komerčních prostorech. Tyto jednotky mohou produkovat 
horkou vodu o teplotě až 58°C pro účely vytápění a ohřev teplé vody. Kompresor s DC invertorem s bezkartáčovou motorovou 
technologií, spolu s elektronickým expanzním ventilem, čerpadlem a ventilátorem s proměnnou rychlostí, je využíván pro 
optimalizaci el. spotřeby a efektivní provoz. 

RÁM 
Všechny jednotky i-HWAK jsou vyrobeny ze silného žárově galvanizovaného plechu, opatřeného smaltem z polyuretanového 
prášku při 180°C pro zajištění co nejvyšší odolnosti vůči atmosférickým vlivům. Rám je samonosný s odnímatelnými panely. 
Všechny šrouby a nýty pro venkovní instalace jsou z galvanizované oceli.  

OKRUH CHLADIVA 
Okruh chladiva byl vyroben z mezinárodních značkových komponent a podle normy UNI EN 13134 týkající se svařovacích postupů. 
Okruh obsahuje: čtyřcestný ventil pro obrácený cyklus, elektronický expanzní ventil, odlučovač kapalného chladiva, sběrač 
kapalného chladiva, ventily pro servis, předepsané tlakové bezpečnostní zařízení, tlakové převodníky pro přesné nastavení 
vypařovacích a kondenzačních tlaků, filtry proti ucpání škrticího ventilu. 
V jednotkách je užíváno chladivo R410A, které je dle nařízení (EU) 517/2014 klasifikováno jako skleníkový plyn, se kterým mohou 
nakládat pouze certifikované osoby. 

 KOMPRESORY 
Užívané kompresory s DC invertorem jsou hermetické dvojité rotační a jsou navrženy pro použití chladiva R410. Kompresory jsou 
dodávány s ohřívačem klikové skříně a ochranou proti přehřátí. Jsou osazeny na gumové podložce, která slouží jako tlumič vibrací. 
Kompresory jsou umístěny v samostatné komoře, aby byly odděleny od proudění vzduchu a snížila se tím hlučnost. Ohřívač klikové 
skříně 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 spuštěním jednotku 
zapnuli a ponechali v pohotovostním režimu po dobu alespoň 6 hodin, obzvláště pokud byl systém bez elektřiny po delší dobu. 

VÝMĚNÍKY TEPLA NA STRANĚ VSTUPU VZDUCHU 
Tyto výměníky jsou vyrobeny z měděných trubek a hliníkových žeber. Tloušťka hliníkových žeber je 0,1mm. Trubky jsou 
mechanicky rozšířeny do hliníkových žeber, aby se zlepšil faktor přenosu tepla. Geometrie těchto výměníků s použitím ventilátorů 
s pomalou rotací zaručuje nízkou tlakovou ztrátu na straně přísunu vzduchu a tím i nízkou hlučnost. 

VENTILÁTORY 
Ventilátory jsou axiálního typu s hliníkovými lopatkami. Jsou staticky i dynamicky vyvážené a jsou dodávány společně i s 
bezpečnostním krytem podle EN 60335-2-80 (bezpečnost el. zařízení při domácím a obdobném použití). Jsou osazeny na rámu a 
podloženy gumovými tlumiči vibrací. El. motory jsou bezkartáčové (na stejnosměrný proud, 200/1000 ot/min). Motory jsou 
vybaveny integrovanou ochranou proti tepelnému přetížení. Ochranná třída motorů je IP X4. Ventilátor je řízen mikroprocesorem 
a je nutný pro optimalizaci tlaků vypařování/kondenzace během letního/zimního provozu, aby byl zajištěn řádný chod jednotky. 

VÝMĚNÍKY TEPLA NA STRANĚ SYSTÉMU 
Výměníky jsou z natvrdo pájených plechů z nerez oceli AISI 304. Výměníky jsou v továrně izolovány pružným materiálem s 
uzavřenými buňkami a ohřívačem proti zamrznutí. Každý výměník je vybaven teplotním čidlem fungujícím jako ochrana proti 
zamrznutí - ta aktivuje oběhové čerpadlo, i  když je jednotka vypnuta regulátorem. 

ELEKTRICKÁ SKŘÍŇ 
Elektrická skříň je vyrobena podle aktuálních směrnic Evropské Unie. Přístup k elektronice je možný po odstranění čelních, 
postranních a horních panelů jednotky. Ochranná třída je IP24. Svorkovnice je vybavena beznapěťovými kontakty pro dálkové 
zapínání/vypínání, přepnutím mezi létem/zimou, spínání pomocných ohřívačů, spínání externího trojcestného ventilu a kontakty 
pro dálkový ovladač. 

ŘÍDICÍ SYSTÉM 
Všechny jednotky i-HWAK jsou standardně vybaveny mikroprocesorem, který řídí přehřátí chladiva prostřednictvím elektronického 
expanzního ventilu, na základě signálů tlakových převodníků. Mikroprocesor může rovněž řídit následující funkce: regulace teploty 
vody, ochrana proti zamrzání, nastavení běhu kompresorů, startovací sekvence kompresoru, resetování alarmů, řízení alarmů a 
provozní LED kontrolky. Řídicí systém spolu s technologií invertoru nepřetržitě monitoruje a upravuje výkon kompresoru, čerpadla 
a ventilátoru v závislosti na požadavku na výkon při všech provozních podmínkách. 

  



i-HWAK V4  Invertorové tepelné čerpadlo vzduch/voda
 

8 

 

MONITOROVACÍ A OCHRANNÉ PRVKY 
Všechny jednotky jsou standardně dodávány s následujícími monitorovacími a ochrannými prvky: teplotní čidlo pro vratnou vodu,  
provozní čidla a čidlo proti zamrznutí instalované na výstupním vodním potrubí vedoucím do systému, převodník vysokého tlaku, 
převodník nízkého tlaku, teplotní čidla na výstupu a vstupu do kompresoru, teplotní ochranný prvek kompresoru, teplotní 
ochranný prvek ventilátorů, průtokový spínač na straně přívodu vody pro ochranu výparníku, spínač HP pro vysoký tlak. 

HYDRAULICKÝ OKRUH 
Jednotky i-HWAK jsou dodávky s integrovaným hydraulickým okruhem. Oběhové čerpadlo má DC bezkartáčový motor (EEI≤0,23). 
Hydraulický okruh dále obsahuje: expanzní nádobu, bezpečnostní ventil (6 barů), odvzdušňovací ventil a flow switch. 
 

DOSTUPNÉ VERZE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
i-HWAK reverzibilní tepelné čerpadlo s integrovaným hydraulickým systémem (expanzní nádoba, bezpečnostní ventil, tlakoměr, 
modulační čerpadlo, průtokový spínač, automatický odvzdušňovací ventil, ventil pro napuštění/vypuštění). 
Dostupné verze: 06, 08, 10, 12, 14 a 16 kW. Verze 14 a 16 kW jsou také dostupné v třífázovém provedení (značeno symbolem T) 
 

SCHÉMA HYDRAULICKÉHO OKRUHU 
Modely i-HWAK V4 06 a 08 Modely i-HWAK V4 10 a 12 

  
Modely i-HWAK V4 14 a 16 

 
LEGENDA 

A Deskový výměník tepla 

B Průtokový spínač (flow switch) 

C Servisní ventil 

D Oběhové čerpadlo 

E Expanzní nádoba 

F Odvzdušňovací ventil 

G Pojistný ventil 

H Tlakoměr 

 

  

A

B

H FG

E
D

C

i-HWAK 06/08 V4

A

B

H F

G
E

D

C

i-HWAK 10/12 V4

A

B

H

FG
E

D

C

i-HWAK 14/16 V4
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OKRUH CHLADIVA 

SCHÉMA CHLADIVOVÉHO OKRUHU JEDNOTEK 06-08 

 

C KOMPRESOR 

CLS ODLUČOVAČ KAPALINY KOMPRESORU  

ST ČIDLO VSTUPNÍ TEPLOTY KOMPRESORU 

DT ČIDLO VÝSTUPNÍ TEPLOTY KOMPRESORU 

HP VYSOKOTLAKÝ PŘEVODNÍK 

Pr VYSOKOTLAKÝ PRESOSTAT 

LP NÍZKOTLAKÝ PŘEVODNÍK 

LS ODLUČOVAČ KAPALINY (pouze model 09) 

4WV VENTIL PRO OBRÁCENÝ CHOD 

LR SBĚRAČ KAPALNÉHO CHLADIVA 

EEV ELEKTRONICKÝ EXPANZNÍ VENTIL 

FL FILTR 

M AXIÁLNÍ VENTILÁTOR 

MF TLUMIČ 

SE ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY 

P OBĚHOVÉ ČERPADLO 

IN ČIDLO TEPLOTY VSTUPNÍ VODY 

OUT ČIDLO TEPLOTY VÝSTUPNÍ VODY 
 

SCHÉMA CHLADIVOVÉHO OKRUHU JEDNOTEK 10-12 

 

C KOMPRESOR 

CLS ODLUČOVAČ KAPALINY KOMPRESORU  

OS ODLUČOVAČ OLEJE 

ST ČIDLO VSTUPNÍ TEPLOTY KOMPRESORU 

DT ČIDLO VÝSTUPNÍ TEPLOTY KOMPRESORU 

HP VYSOKOTLAKÝ PŘEVODNÍK 

Pr VYSOKOTLAKÝ PRESOSTAT 

LP NÍZKOTLAKÝ PŘEVODNÍK 

4WV VENTIL PRO OBRÁCENÝ CHOD 

LR SBĚRAČ KAPALNÉHO CHLADIVA 

EEV ELEKTRONICKÝ EXPANZNÍ VENTIL 

FL FILTR 

M AXIÁLNÍ VENTILÁTOR 

SE ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY 

P OBĚHOVÉ ČERPADLO 

IN ČIDLO TEPLOTY VSTUPNÍ VODY 

OUT ČIDLO TEPLOTY VÝSTUPNÍ VODY 

CP KAPILÁRA 
 

SCHÉMA CHLADIVOVÉHO OKRUHU JEDNOTEK 14-16 

 

C KOMPRESOR 

CLS ODLUČOVAČ KAPALINY KOMPRESORU  

OS ODLUČOVAČ OLEJE 

ST ČIDLO VSTUPNÍ TEPLOTY KOMPRESORU 

DT ČIDLO VÝSTUPNÍ TEPLOTY KOMPRESORU 

HP VYSOKOTLAKÝ PŘEVODNÍK 

Pr VYSOKOTLAKÝ PRESOSTAT 

LP NÍZKOTLAKÝ PŘEVODNÍK 

4WV VENTIL PRO OBRÁCENÝ CHOD 

LR SBĚRAČ KAPALNÉHO CHLADIVA 

EEV ELEKTRONICKÝ EXPANZNÍ VENTIL 

FL FILTR 

M AXIÁLNÍ VENTILÁTOR 

SE ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY 

P OBĚHOVÉ ČERPADLO 

IN ČIDLO TEPLOTY VSTUPNÍ VODY 

OUT ČIDLO TEPLOTY VÝSTUPNÍ VODY 

CP KAPILÁRA 
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VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Hi-T - Multifunkční dálkový regulátor s dotykovým displejem. Má vestavěn USB port pro aktualizaci FW, webový server, čidlo 

teploty a vlhkosti. Má intuitivní rozhraní usnadňující jeho použití. 
KA -  sada proti zamrzání (instalována při výrobě). Skládá se ze samoregulačního topného kabelu kolem základny jednotky a dvou 

ohřívačů po stranách deskového výměníku tepla. ENBRA, a.s. dodává jednotky vybavené standardně KA sadou. 
GI - modul umožňující spínání bivalentních zdrojů, oběhového čerpadla za akumulační nádobou, solárního systému 

HI-T REGULÁTOR (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) 
Hi-T regulátor představuje vzdálené rozhraní pro správu tepelných čerpadel v síti RS485. V jedné síti lze řídit až 7 tepelných 
čerpadel. Funkce vestavěného regulátoru rozšiřuje o možnost plánované desinfekce zásobníku TV, přidává funkci pokojového 
termostatu a humidistatu, možnost připojení k internetu a další (viz manuál regulátoru). 

 

 
Připojení Hi-T k tepelnému čerpadlu 

1 12V+ X-12.1 
2 12V- X-12.2 

3 GND X-4.1 
4 R- X-5.1 
5 R+ X-5.2 

 

TECHNICKÁ DATA 

Technické parametry jednotka Modely i-HWAK V4 
06 08 10 12 

Elektroinstalace 

Napájení  230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 
Max. příkon kW 3,3 4,8 5,1 6,1 
Max. rozběhový proud A 9,3 13,7 14,5 17,4 
Max. provozní proud A 14,4 21,2 22,4 26,9 

Chlazení 

Chl. výkon (min./nom./max.) (1) kW 3,65 / 6,87 / 7,56 4,65 / 8,52 / 9,12 5,4 / 10 / 11,35 5,4 / 11,9 / 13,1 

Příkon (1) kW 1,69 2,18 2,26 2,65 
E.E.R. (1) W/W 4,06 3,91 4,43 4,49 

Chl. výkon (min./nom./max.) (2) kW 2,32 / 5,07 / 5,58 2,95 / 6,12 / 6,73 3,27 / 7,56 / 8,83 3,27 / 8,49 / 9,6 

Příkon (2) kW 1,74 2,11 2,43 2,74 
E.E.R. (2) W/W 2,91 2,90 3,11 3,10 
SEER W/W 3,59 3,61 4,63 4,73 

Vytápění 

Topný výkon (min./nom./max.) (3) kW 2,78 / 6,57 / 7,23 3,54 / 8,01 / 8,81 4,69 / 10 / 10,8 4,69 / 12,1 / 12,7 

Power input (3) kW 1,47 1,85 2,26 2,89 
C.O.P. (3) W/W 4,47 4,33 4,43 4,19 

Topný výkon (min./nom./max.) (4) kW 2,24 / 6,15 / 6,76 2,85 / 7,92 / 8,71 3,9 / 9,51 / 10,3 3,9 / 11,3 / 12,1 

Příkon (4) kW 1,83 2,40 2,74 3,32 
C.O.P. (4) W/W 3,36 3,31 3,47 3,41 
SCOP (6) W/W 3,84 3,83 4,24 4,31 

En. účinnost  35°C/55°C třída A++ / A+ A++ / A+ 

Kompresor 
Typ  

Dvojitý rotační 
DC Invertor 

Dvojitý rotační 
DC Invertor 

Počet  1 1 
Olej (typ,množství) mL ESTER OIL VG74, 670 ESTER OIL VG74, 1000 

Ventilátor 
Typ  bezkartáčový DC motor bezkartáčový DC motor 

Počet  1 1 

Chladivo 

Type  R410A R410A 
Množství kg 2,05 1,9 3,8 3,8 
Ekvivalent  CO2 tuny 5,28 4,0 7,9 7,9 
Konstrukční tlak (vys./níz.) MPa 4,2 / 2,7 4,2 / 2,7 4,2 / 2,7 4,2 / 2,7 

Oběhové čerp. 

Průtok (3) m3/h 1,13 1,38 1,72 2,08 
Dostupný tlak (3) kPa 44,6 34,5 39,4 34,2 
Nom. příkon (3) kW 0,045 0,045 0,06 0,075 
Max. příkon kW 0,045 0,045 0,06 0,075 
Max. proud A 0,44 0,44 0,58 0,6 
Index en. efektivity (EEI)  ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,21 

Vodní okruh 

Expanzní nádoba L 1 1 1 1 
Vodní připojení palce 1” M 1” M 1” M 1” M 
Minimální objem vody (7) L 31 37 46 51 

Hlučnost Akustický výkon (8) dB(A) 62,0 62,5 63,0 63,5 

Rozměry a 
hmotnost 

Rozměry (L×A×P) mm 925 x 785 x 380 1047 x 913 x 465 
Rozměry balení (LxAxP) mm 972 x 810 x 390 1090 x 960 x 500 
Provozní hmotnost kg 67 67,5 97 97 
Čistá/hrubá hmotnost kg 63,4 / 71,4 63,4 / 71,4 95,5 / 102 95,5 / 102 
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Technické parametry  
 

Model i-HWAK V4 
14T 16T 

Elektroinstalace 
 

Napájení  400V/3P+N+T/50Hz 
Max. příkon kW 7,7 8,1 
Max. rozběhový proud A 7,1 7,7 
Max. provozní proud A 10,9 11,5 

Chlazení 
 

Chl. výkon (min./nom./max.) (1) kW 6,7 / 13,8 / 15,2 8,70 / 15,69 / 16,30 

Příkon (1) kW 2,93 3,20 
E.E.R. (1) W/W 4,70 4,90 
Chl. výkon (min./nom./max.) (2) kW 5,3 / 11,46 / 12,05 6,30 / 14,64 / 16,00 

Příkon (2) kW 3,70 4,52 
E.E.R. (2) W/W 3,10 3,24 
SEER W/W 4,51 4,77 

Vytápění 
 

Topný výkon (min./nom./max.) (3) kW 5,5 / 13,76 / 15,1 7,10 / 15,21 / 15,90 

Power input (3) kW 3,2 3,45 
C.O.P. (3) W/W 4,3 4,41 
Topný výkon (min./nom./max.) (4) kW 5,3 / 13,55 / 14,9 6,50 / 15,17 / 15,80 

Příkon (4) kW 4,04 4,38 
C.O.P. (4) W/W 3,35 3,46 
SCOP (6) W/W 4,01 3,92 
En. účinnost  35°C/55°C třída A++ / A+  A++ / A++ 

Kompresor 
 

Typ 
 

Dvojitý rotační 
DC Invertor 

Počet  1 
1 Olej (typ,množství) mL ESTER OIL VG74, 1400 

Ventilátor 
 

Typ  Bezkartáčový DC motor 

Počet  2 

Chladivo 
 

Type  R410A 
Množství kg 4,74 5,0 
Ekvivalent  CO2 tuny 9,90 10,4 
Konstrukční tlak (vys./níz.) MPa 4,2 / 2,7 4,2 / 2,7 

Oběhové čerp. 
 

Průtok (3) m3/h 2,37 2,62 
Dostupný tlak (3) kPa 63,4 52,9 
Nom. příkon (3) kW 0,14 0,14 
Max. příkon kW 0,14 0,14 
Max. proud A 1,10 1,10 
Index en. efektivity (EEI)  ≤ 0,23 ≤ 0,23 

Vodní okruh 
 

Expanzní nádoba L 2 2 
Vodní připojení palce 1” M 1” M 
Minimální objem vody (7) L 69 88 

Hlučnost Akustický výkon (8) dB(A) 65,5 66,0 

Rozměry a 
hmotnost 
 

Rozměry (L×A×P) mm 1060 x 1405 x 455 
Rozměry balení (LxAxP) mm 1125 x 1675 x 690 
Provozní hmostnost kg 119 130 
Čistá/hurbá hmotnost kg 115,5 / 126 126,3 / 137 

Provozní podmínky:  
(1) Chlazení: venkovní teplota vzduchu 35°C; vstupní/výstupní teplota 23/18°C. 
(2) Chlazení: venkovní teplota vzduchu 35°C vstupní/výstupní teplota 12/7°C. 
(3) Topení: venkovní teplota vzduchu 7°C DB 6°C WB; vstupní/výstupní teplota 30/35°C. 
(4) Topení: venkovní teplota vzduchu 7°C DB 6°C WB; vstupní/výstupní teplota 40/45°C. 
(5) Chlazení: vstupní/výstupní teplota 23/18°C 
(6) Topení: průměrné klimatické podmínky; Tbiv=-7°C vstupní/výstupní teplota 30/35°C 
(7) Pokles teploty v systému 10°C, cyklus odmrazování 6 minut. 
(8) Hladina akustického výkonu při vytápění dle UNI EN ISO 9614-2. 

Pozn.: výkonnostní data jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podmínkách. Výkony uvedené v (1), (2), (3) a (4) musí být chápány jako referenční pro 
okamžitý výkon podle UNI EN 14511. Údaje v (6) jsou v dle UNI EN 14825. 

 
VAROVÁNÍ: minimální přípustná teplota pro skladování jednotky činí 5°C. 
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DISPONIBILNÍ TLAK NA VÝSTUPU 
Níže jsou uvedeny křivky podle tlaku a průtoku s odečtenými ztrátami jednotky. Optimální provozní bod je zobrazen na každé 
křivce za specifikovaných podmínek (A7/W35). Hydraulický okruh musí být navržen tak, aby zajistil jmenovitý průtok vody 
odpovídající níže uvedeným provozním bodům.  

 

PROVOZNÍ LIMITY 

PRŮTOK VODY VE VÝMĚNÍKU 
Jmenovitý průtok vody se vztahuje k teplotnímu rozdílu ∆T = 5°C mezi vstupem a výstupem z výměníku. Maximální povolený 
průtok odpovídá ∆T = 3°C; vyšší hodnoty mohou způsobit příliš vysoký pokles tlaku. Minimální povolený průtok vody odpovídá ∆T = 
8°C (s výjimkou modelů i-HWAK V4 06, kde je povolen maximální teplotní rozdíl  ∆T = 6,25°C). Nedostatečné hodnoty mohou 
způsobovat příliš nízké teploty odpařování se zásahem bezpečnostních prvků, které by zastavily jednotku. V některých případech 
může voda zamrznout ve výparníku a způsobit poruchu chladivového okruhu. 
 
Níže je přiložena tabulka s údaji o minimální hodnotě průtoku, při níž je zajištěn řádný provoz daného modelu jednotky. 
(upozornění: spínač průtoku vody se používá pro zamezení zamrznutí čidla z důvodu poruchy v případě nedostatečného průtoku 
vody, ale nezajišťuje minimální rychlost průtoku (aby jednotka mohla správně fungovat).  

Modely 
i-HWAK V4 

06 08 10 12 14 14T 16T 

Minimální požadovaný průtok [m
3
/h] 0,71 0,86 1,08 1,30 1,48 1,64 

Maximální požadovaný průtok [m
3
/h] 1,88 2,30 2,87 3,47 3,95 4,37 

Pro zajištění dostatečného průtoku můžete pomocí manometrů zkontrolovat tlakový rozdíl na vstupním a výstupním připojení 
jednotky při maximální rychlosti oběhového čerpadla. Ujistěte se, že je tato hodnota rovna nebo menší než statický tlak uvedený 
na křivkách zobrazených pro příslušné modely. 

REŽIM CHLAZENÍ (LETNÍ PROVOZ) 
Minimální povolená teplota na výstupu výparníku činí 5°C. Maximální teplota, kterou lze udržet na výstupu výparníku, činí 25°C. 
Vyšší teploty (maximálně do 40°C) lze ale tolerovat během přechodné fáze a spuštění systému. 
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REŽIM VYTÁPĚNÍ (ZIMNÍ PROVOZ) 
Když systém funguje při správné teplotě, vstupní teplota teplé vody by neměla být nižší než 25°C; nejnižší hodnoty, které 
nesouvisejí s přechodnou fází nebo spuštěním, mohou způsobit nesprávný provoz systému s možnou poruchou kompresoru. 
Maximální výstupní teplota vody by neměla přesáhnout 58°C. U vyšších než uvedených teplot, zejména pokud jsou doprovázeny 
snížením rychlosti průtoku vody, mohou být způsobeny odchylky od normálního provozu jednotky nebo v kritických případech 
mohou zasáhnout bezpečnostní prvky. 

TEPLOTY OKOLONÍHO VZDUCHU  
Režim chlazení  

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

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

Režim vytápění 

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

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

Režim TV 

Okolní teplota s maximální teplotou vody 48°C Minimum -15°C          Maximum +40°C 

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

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

(*) s doplňkovým elektrodohřevem (není součástí dodávky) 

KOREKČNÍ FAKTORY PRO POUŽITÍ GLYKOLU 
 
 

CCF: korekční faktor výkonu 
IPCF: korekční faktor příkonu jednotky 
WFCF: korekční faktor rychlosti průtoku vody 
PDCF: korekční faktor poklesu tlaku. 

 
 
 
 

Korekční faktory rychlosti průtoku vody a poklesu tlaku musí být aplikovány přímo na hodnoty dané pro provoz bez glykolu. 
Korekční faktor rychlosti průtoku vody se vypočítá, abychom získali stejný teplotní rozdíl, který bychom získali bez glykolu. 
Korekční faktor poklesu tlaku zohledňuje rozdílnou rychlost průtoku vody získaný z aplikace korekčního faktoru rychlosti průtoku 
vody. 

REŽIM VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ: 

 

Míra 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 
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REŽIM PŘÍPRAVY TV: 

 

ROZMĚRY 

I-HWAK V4 06/08 
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I-HWAK V4 10/12 

 

 

I-HWAK V4 14 /14T / 16T 
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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. 

OBECNÉ INFORMACE 

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

 

Při dodání jednotky okamžitě zkontrolujte, zda je jednotka v pořádku. Jednotka opouští továrnu v bezvadném stavu; 
Během přepravy nesmí být jednotka opřena nebo položena. V případě jakéhokoliv poškození je nutno upozornit 
přepravce a provést záznam do dodacího listu před jeho podepsáním. 

 

 

Varování: Jednotky jsou navrženy pro venkovní instalaci. Místo instalace musí být prosto rizika požáru. Okolní teploty 
by neměly překročit 46°C. Nad touto teplotou již zařízení nesplňuje požadavky předpisů. 

 

Varování: Jednotka by měla být instalována s dostatečným prostorem pro opravy a údržbu. Záruka nekryje náklady 
na speciální výbavu nutnou pro údržbu. 

 
Údržbu, servis a zkušební provoz je oprávněn provádět pouze KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL. 

 
Před jakoukoli prací na zařízení se přesvědčte, že je napájení vypnuto. 

 

VAROVÁNÍ: POHYBLIVÉ ČÁSTI, RIZIKO ÚMRTÍ. 
Předtím než sejmete přední panel, odpojte napájení a ujistěte se, že se ventilátor zastavil. 

 
Teploty kompresoru a výstupního potrubí kompresoru jsou obvykle velmi horké! 

 
Buďte opatrní při práci okolo výměníku. Hliníkové lamely jsou velmi ostré a mohou způsobit vážná poranění. 

 
Po práci na jednotce vždy důkladně přišroubujte všechny kryty a panely. 

 

 

Používejte vhodné ochranné pomůcky jako jsou rukavice a brýle. 

Ujistěte se, že pracoviště je dobře odvětráváno. Nepracujte v uzavřených prostorách. 

Nikdy nepracujte s chladivem v blízkosti otevřeného ohně nebo horkých předmětů. 

Vyvarujte se jakémukoliv úniku chladiva. 

 

ZVEDÁNÍ A MANIPULACE 

Při vykládání a instalaci jednotky se důrazně doporučuje vyhnout se 
náhlých pohybů, aby nedošlo k poškození vnitřních komponent. Jednotky 
je možné zvedat pomocí vysokozdvižného vozíku, případně pomocí 
popruhů, přičemž je nutné zajistit, aby nedošlo k poškození bočních panelů 
a krytu. Během těchto úkonů musí být jednotka v horizontální poloze. 

 

UMÍSTĚNÍ A MANIMÁLNÍ VZDÁLENOST 
Všechny jednotky i-HWAK jsou navrženy pro venkovní instalaci. Vyvarujte se jakéhokoliv zakrytí jednotky či její umístění blízko 
keřů nebo stromů (i když jednotku překrývají pouze částečně), protože by to mohlo omezit cirkulaci vzduchu. Je doporučeno 
vytvořit pevný základ, o velikosti dle spodní části rámu jednotky. Úroveň vibrací jednotky je nízká: nicméně i přesto se doporučuje 
vložit mezi základ a rám jednotky pevný gumový pás nebo antivibrační podložky (pružinové nebo gumové), aby se vibrace utlumily. 
Vždy je nutné zajistit dostatečný přísun vzduchu k venkovnímu výměníku a vyhnout se opětovné cirkulaci vyfukovaného vzduchu; 
nedodržení tohoto požadavku povede k nedostatečnému výkonu či aktivaci bezpečnostních prvků. Z tohoto důvodu je nutno 
dodržet následující minimální vzdálenosti: 
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Modely A B* C D E** 

i-HWAK 06 až 16 kW 1500 500 400 400 500 
* Doporučená minimální vzdálenost pro instalaci a údržbu. 
** Doporučená minimální vzdálenost pro snadnou údržbu. 

V případě použití závěsné instalace společnost nenese odpovědnost za případné šíření hlučnosti nebo pádu jednotky. 

HYDRAULICKÉ PŘIPOJENÍ 

Hydraulické připojení musí být instalováno v souladu s národními a místními předpisy. Trubky mohou být z oceli či PVC a musí být 
navrženy s ohledem na jmenovitý průtok vody a tlakové ztráty systému. Všechny trubky musí být pečlivě izolovány materiálem 
s uzavřenými buňkami dostatečné tloušťky (v exteriéru lze použít izolaci se součinitelem tepelné vodivosti o hodnotě λ=0,04W/mK 
nebo nižší). Tepelná čerpadla musí být připojena k potrubí pomocí pružných spojů. Připojení by mělo zahrnovat: 
• Jímky pro zasunutí teploměru pro monitorování teploty systému. 
• Ruční ventily pro možnost oddělení tepelného čerpadla od systému. 
• Odlučovač kalu s magnetem (povinný pro všechny rekonstrukce!) 
• Kovový filtr tvaru Y s velikostí děr ne větší než 1mm. 
• V případě potřeby napouštěcí soupravu a vypouštěcí ventil. 

 

VÝSTRAHA: Při navrhování délky a průměru potrubí se ujistěte, že jste nepřekročili maximální disponibilní tlak na 
straně otopné soustavy, viz technické údaje v tabulce v oddíle 12 (dostupný hydrostatický tlak). 

VÝSTRAHA: Vždy připojujte trubky ke spojům pomocí 2 klíčů. 

VÝSTRAHA: Expanzní nádoba v zařízení má omezený objem. Je proto nutné vybavit otopný systém další expanzní 
nádobou. 

VÝSTRAHA: Potrubí vstupní vody do jednotky musí vždy odpovídat spoji označeném jako: ”WATER INLET” (přívod 
vody do tepelného čerpadla), jinak může dojít k zamrznutí výparníku. 

VÝSTRAHA: Na přívodní potrubí vedoucí do tepelného čerpadla (WATER INLET) je doporučeno instalovat kovový 
filtr s velikostí děr max. 1mm. Pokud dojde k úpravě průtokového spínače, nebo pokud nebude instalován filtr, 
záruka nebude platit. Filtr musí být udržován čistý. Po instalaci se ujistěte, že je filtr čistý a periodicky provádějte 
jejich kontrolu. 

Všechny jednotky jsou standardně dodávány s průtokovým spínačem (je instalován při výrobě). Pokud dojde 
k úpravě průtokového spínače, jeho odstranění, nebo pokud nebude na jednotce instalován filtr, záruka nebude 
platná. Viz elektrická schémata zapojení pro připojení spínače. 

 Ujistěte se, že topný systém a pojistné ventily splňují požadavky EN 12828. 

Požadavky na topnou vodu 

PH 7,5 - 9 

Elektrická vodivost 100 - 500 μS/cm 

Celková tvrdost 4,5 – 8,5 dH 

Teplota ˂ 65°C 

Obsah kyslíku ˂ 0,1 ppm 

Maximální obsah glykolu 50 % 

PO4 ˂ 2ppm 

Mn < 0,05 ppm 

Fe < 0,3 ppm 

HCO3 70 – 300 ppm 

Cl- < 50 ppm 

SO4 < 50 ppm 

S None 

NH4 None 

SiO2 < 30 ppm 

PŘIPOJENÍ ODVODU KONDENZÁTU 
Všechny jednotky i-HWAK byly navrženy tak, aby užívaly vlastní základnu jako odvodňovací žlab. 
Ujistěte se, že je zajištěn odvod kondenzátu, kterého mohou být až desítky litrů denně a že nehrozí jeho zamrznutí. 
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NAPOUŠTĚNÍ VODNÍHO OKRUHU 

 

VAROVÁNÍ: Pečlivě kontrolujte všechny úkony při napouštění systému. 

VAROVÁNÍ: Před započetím napouštění systému odpojte napájení jednotky. 

VAROVÁNÍ: Napouštění vodního okruhu musí být provedeno při tlaku max. 1 baru. Ujistěte se, že máte zapojen 
redukční ventil pro omezení tlaku. 

VAROVÁNÍ: Napouštěcí voda musí být měkká a čistá (viz požadavky na topnou vodu v tabulce výš). 
 Ujistěte se, že máte instalován čistící filtr. 

VAROVÁNÍ: Při napouštění systému odšroubujte uzávěr odvzdušňovacího ventilu. Po ukončení napouštění uzávěr 
opět zašroubujte. Jelikož je ventil ruční, je nutné provést odvzdušnění opakovaně. 

 Ujistěte se, že máte v nejvyšším bodě systému instalován automatický odvzdušňovací ventil. 

 

VYPOUŠTĚCÍ SYSTÉM 
Pokud je nutné systém vypustit, uzavřete nejprve vstupní a výstupní ruční ventil (nejsou součástí dodávky) a pak odpojte přívodní 
potrubí pro vypuštění kapaliny obsažené v jednotce (pro usnadnění tohoto úkonu se doporučuje nainstalovat dva vypouštěcí 
ventily, a to na přívodu a zpátečce, umístěné mezi jednotkou a uzavíracími ručními ventily). 

PŘÍRUČKA SE SCHÉMATY INSTALACÍ 
Jestliže potřebujete další informace o možných konfiguracích OS, je k dispozici příručka, obsahující řadu doporučených výkresů OS, 
která byla navržena pro instalace našich vysoce účinných tepelných čerpadel. „Příručka" má dále za úkol znázornit potenciál použití 
s některými našimi položkami v katalogu. Příručku si můžete vyžádat u ENBRA, a.s.  

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 
Zkontrolujte, zda napájení splňuje jmenovité údaje pro el. napájení jednotky (napětí, fáze, frekvence) uvedené na štítku na 
pravostranném panelu jednotky. Elektrická připojení musí být provedena v souladu se schématem zapojení přiloženým k jednotce  
a v souladu s platnými národními a mezinárodními normami (vybavení jističem a proudovým chráničem pro každé el. vedení, 
řádné uzemnění zařízení atd.). Napájecí kabely, elektrické ochrany a jištění vedení musí být dimenzovány podle specifikací 
uvedených v schématu zapojení přiloženém k jednotce a elektrickými údaji uvedenými v tabulce technických charakteristik. 

 

VÝSTRAHA: Na přívodu tepelného čerpadla je nutno instalovat správný jistič (viz technické údaje). 
Zařízení musí být bezpečně uzemněno. 

 

VÝSTRAHA: Kolísání napájecího napětí nesmí překročit ±10% jmenovité hodnoty. Pokud tato tolerance nebude 
dodržena, kontaktujte prosím technické oddělen dodavatele. 

 

VÝSTRAHA: Napájení musí respektovat uvedené limity: při nedodržení této podmínky platnost záruky okamžitě končí. 
Před každým úkonem na jednotce se ujistěte, že je odpojeno napájení. 
VÝSTRAHA: Průtokový spínač (komponenta B v předchozím hydraulickém okruhu instalovaná při výrobě) 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. 

 

VÝSTRAHA: Dálkový ovládací panel se k tepelnému čerpadlu připojuje pomocí 4 vodičů s průřezem 1,5 mm
2
. Napájecí 

kabely musí být odděleny od kabelů připojení k dálkovému ovládání. Maximální délka 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 otvorů chlazení ponechte volnou. 

  

 

Servisní ventil je možné použít za účelem naplnění systému nebo pro úpravu 
koncentrace 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 systému použití externího kohoutu, který 
správně umístí instalatér. Uzávěr s těsněním 

Rýhovaná 
matice 
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SCHÉMA SVORKOVNICE 

 

Elektrické připojení musí být provedeno kvalifikovaným autorizovaným technikem, který je 
povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a postupy a zásady bezpečné práce. 
 

Svorka Připojení Typ Nastavení / poznámka 

X-1 Uzemnění napájení Napájení 1-Ph/N/PE, 
230V, 50Hz 

 

pouze pro jednofázové verze 
06/08/10/12/14/16 

N Neutrální vodič napájení 

L Fáze napájení 

PE Uzemnění napájení 

Napájení 3-Ph/N/PE, 
400 Vac, 50Hz. 

 

pouze pro třífázové verze 14T 
and 16T 

N Neutrální vodič napájení 

L1 Fáze třífázového napájení 

L2 Fáze třífázového napájení 

L3 Fáze třífázového napájení 

X-5.2 Modbus RTU+ (R+) 

Komunikační rozhraní Modbus 
Nikdy nezaměňte uzemnění 

jednotky (GND) a komunikačního 
rozhraní (GNDR) 

X-5.1 Modbus RTU-  (R-) 

X-4.1 Modbus RTU uzemnění (GNDR) 

X-12.1 Napájení externího regulátoru 12V 
12V, 50Hz, 500mA 

Výstup pro napájení regulátoru 
Hi-T X-12.2 Napájení externího regulátoru 12V 

X-17.1/ 
X-17.2 

Čidlo zásobníku TV (SAN1) 
Konfigurovatelný analogový 
vstup pro NTC čidlo 10kΏ při 

25°C β 3435 

H17 
0 neaktivní 
6 čidlo TV 

X-19.1/ 
19.2 

Čidlo akumulačního zásobníku 
otopné soustavy (IMP1) 

Konfigurovatelný analogový 
vstup pro NTC čidlo 10kΏ při 

25°C β 3435 

H18 
0 neaktivní 

41 čidlo otopné soustavy 

X-20.1/ 
X-20.2 

Dvojí nastavená teplota (Q4) Digitální vstup 

H53 
0 neaktivní 

26 sepnutí druhé nastavené 
hodnoty 

28 sepnutí přípravy TV 

X-22.2 0-10V (+) ovládání výstupní teploty 

Analogový vstup (ST10) 

H22 
0 neaktivní 

40 řízení výstupní teploty 
vytápění 

X-22.1 0-10V (-) ovládání výstupní teploty 

X-6.1/ 
X-6.2 

Topné těleso otopné soustavy 
(Rimp) 

Výstup pod napětím 1f 230Vac, 
50Hz, 5A odporová nebo 1A 

induktivní zátěž. 

H81 
0 neaktivní 

22 topné těleso otopné soustavy 
(z výroby) 

26 topné těleso zásobníku TV 

X-9.1/ 
X-9.2 

Topné těleso deskového výměníku 
(R2) 

Výstup pod napětím 1f 230Vac, 
50Hz, 5A odporová nebo 1A 

induktivní zátěž. 
 

Nelze využít ve verzi KA 

X-10.1/ 
X-10.2 

Topné těleso v základně jednotky 
(R3) 

Výstup pod napětím 1f 230Vac, 
50Hz, 5A odporová nebo 1A 

induktivní zátěž. 
Nelze využít ve verzi KA 

X-11.1/ 
X-11.2 

Trojcestný ventil přípravy TV 
Výstup pod napětím 1f 230Vac, 

50Hz, 5A odporová nebo 1A 
induktivní zátěž. 

H84 
0 neaktivní 

6 trojcestný ventil TV 

X-14.1/ 
X-14.2 

Ventil pro dvojí nastavenou teplotu 
(VDS1) 

Výstup pod napětím 1f 230Vac, 
50Hz, 5A odporová nebo 1A 

induktivní zátěž. 

H85 
0 neaktivní 

25 dvojí nastavená teplota 
29 zapnutí kotle 

26 el. topné těleso zásobníku TV 

X-16.1/ 
X16.2 

Vzdálené přepínání režimu 
topení/chlazení (nutno aktivovat) 

(SW/SW) 
Beznapěťový digitální vstup 

H46 
0  neaktivní 

3 přepínání topení/chlazení (z 
výroby) 

X-15.1/ 
X-15.2 

Vzdálené ovládání ON/OFF 
(sepnuto = ON, nesepnuto = OFF) 

Beznapěťový digitální vstup 
H47 

0 neaktivní 
2 vzdálené ON/OFF 
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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 

 BLIKÁNÍ pokud je aktivní režim přípravy TV  

 VYPNUTA pokud režim TV není aktivní 

 ZAPNUTA 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 Mode (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”). 
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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) 

 
 
 
 
 
 

 

SERVISNÍ NASTAVENÍ VESTAVĚNÉHO REGULÁTORU 

Do nabídky vstoupíte stisknutím tlačítka PRG. 

MENU 
Označení v 
regulátoru 

přístupnost ostatní 

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

Snímače tP Technik --- 

Alarmy Err Uživatel Pouze v případě aktivních alarmů 

Digitální vstupy Id Technik --- 

Parametry Par Technik --- 

Heslo PSS Uživatel --- 

Počet hodin provozu oHr Technik --- 

USB USb Technik Pouze po vložení USB disku se soubory 

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- 

Boost LbH L01- 

Elektronický ventil EEV U01- 

Offset OFF o01- 

Solár SUn S01- 

Směšovací ventil rAd i01- 

Invertor nCP n01- 
  

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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NASTAVENÍ EKVITERMY 
Prostřednictvím řízení výstupní teploty v závislosti na venkovní 
teplotě lze docílit zajímavých provozních úspor u systémů 
s radiátory nebo fancoily. U podlahových systémů je význam 
ekvitermního řízení diskutabilní. 
b08 = 1 aktivace ekvitermy  
b10 = maximální pokles výstupní teploty topné vody (např. -10°C) 
b12 = referenční venkovní teplota pro maximální výstupní teplotu 
(např. -15°C) 
b14 = rozdíl od referenční venkovní teploty při které nastane 
maximální pokles výstupní teploty topné vody (např. +30°C) 

Příklad nastavení: 
Hea=50°C; B08=1; b10=-10; b12= -15; b14=30 
Pak při venkovní teplotě -15°C bude výstupní teplota topné vody 
50°C a při venkovní teplotě 15°C bude výstupní teplota 40°C 

VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA: 
Pomocí rozhraní  0-10V 
H22=40 aktivace vstupu 
b20= 0 nastavení vstupu pro 0-10V 
b15 = hystereze pro vstup 0-10 V (lze volit v rozmezí 0-10) 
Nastavená teplota (Hea) odpovídá napětí 5V 
Příklad nastavení: 
H22=1, b20=0, Hea = 40; b15 = 5 
Pak 0V bude odpovídat výstupní teplotě 35°C a 10V bude odpovídat teplotě 45°C 
Prostřednictvím rozhraní Modbus 
Popis protokolu Modbus si prosím vyžádejte u distributora 
Prostřednictvím kontaktu ON/OFF 
Pokud odstraníte přemostění svorek X-16.1 a X-16.2, jednotka se vypne a na displeji se zobrazí E00. H53=28. 

NASTAVENÍ OBĚHOVÉHO ČERPADLA 
Oběhové čerpadlo se aktivuje vždy v proti zámrzném režimu.  
Parametr P03 definuje, zda má být oběhové čerpadlo v provozu 
stále (P03=0), nebo pouze v případě požadavku regulátoru (P03=1). 
V případě požadavku na periodické spínání oběhového čerpadla lze 
nastavit periodu spínání (P16) v minutách a dobu běhu (P17) 
v sekundách. 
Další nastavení oběhového čerpadla: 
P07 = maximální otáčky oběhového čerpadla (%) 
P08= minimální otáčky oběhového čerpadla (%) 
P09= delta T přívody/zpátečky (°C) 
P10=rozsah modulace (°C) 

Odvzdušnění systému 
Uveďte tepelné čerpadlo do režimu OFF, přihlaste se jako instalatér do integrovaného regulátoru a současně po dobu 3s podržte 
obě šipky na regulátoru. Po dobu 5 minut poběží oběhové čerpadlo na max. otáčky. Režim lze kdykoli ukončit stiskem tlačítka 
MODE/ESC. 

AKTIVACE PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY 
Nastavení teploty TV prostřednictvím integrovaného regulátoru: PRG-Set-SAN 
H10=1 aktivace přípravy TV (vzdálené ON/OF nevypne přípravu TV) 
H10=2 aktivace přípravy TV (vzdálené ON/OF vypne také přípravu TV) 
H17=6 aktivace čidla zásobníku TV 
H84=6 aktivace trojcestného ventilu pro přípravu TV 
V režimu přípravy TV pracuje kompresor na maximální výkon a začne modulovat 1°C před dosažením požadované teploty. 
V případě využití jednoho akumulačního zásobníku pro potřeby vytápění i přípravy teplé vody lze nastavit parametr H130=1 a 
trojcestný ventil bude napájen také v režimu vytápění. 
Režim přípravy TV lze aktivovat také digitálním vstupem na svorkách X-20.1/X-20.2 a nastavením H53=58. 
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POUŽITÍ AKUMULAČNÍ NÁDOBY OTOPNÉ SOUSTAVY A SPÍNÁNÍ BIVALENTNÍHO ZDROJE 
Akumulační nádoba se využívá pro zajištění minimálního průtoku, minimálního množství vody, pro umístění nezávislého záložního 
zdroje nebo v případě použití kombinace tepelného čerpadla a kotle v jednom otopném systému. Tepelné čerpadlo začne natápět 
akumulační nádobu pokud poklesne teplota v akumulační nádobě přibližně o 5°C (b22+b05) oproti nastavené teplotě a přestane 
natápět pokud se teplota výstupní vody vyrovná požadované teplotě. 
b05=0,2°C; b05=5°C  
H18=41  aktivace teplotního čidla otopné soustavy na svorkách X-19.1 / X-19.2 

ŘÍZENÍ BIVALENTNÍHO ZDROJE 
Parametr r24 definuje využití pomocného elektrického topného tělesa: 
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 

VYUŽITÍ ELEKTRICKÉHO TOPNÉHO TĚLESA PRO VYTÁPĚNÍ 
r10=1 aktivace funkce 
r12= čas (v minutách) za který se spustí el. těleso pokud nebude dosaženo požadované výstupní teploty 
H81=22 aktivace výstupu pro el. ohřívač otopné soustavy na svorkách X-6.1 / X-6.2 
Topné těleso je vždy nutné připojit přes stykač. 

VYUŽITÍ ELEKTRICKÉHO TOPNÉHO TĚLESA PRO PŘÍPRAVU TV 
r15=1 aktivace funkce 
r16= čas (v minutách) za který se spustí el. těleso pokud nebude dosaženo požadované výstupní teploty 
Topné těleso v zásobníku TV lze připojit na svorky X-14.1 a X-14.2 (DO7) a nastavením H 85 na 26. 
Topné těleso je vždy nutné připojit přes stykač. 

ZPŮSOB SPÍNANÍ EL. TOPNÝCH TĚLES 
r14=0 (z výroby) obě tělesa mohou být sepnuty současně 
r14=1 může běžet pouze 1 el. topné těleso 
 r20=0 prioritně se spíná topné těleso pro vytápění 

r20=1 prioritně se sepne topné těleso v zásobníku TV 
Oběhové čerpadlo v tepelném čerpadle se spíná dle nastavení: 
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 oběhové čerpadlo běží pokud je sepnuto el. těleso otopné soustavy nebo zásobníku TV (z výroby) 

SPÍNÁNI KOTLE 
Pokud nastavíme H81=29, pak na svorkách X-6.1 (fáze) a x-6.2 (neutrální) bude pokyn k sepnutí kotle. 
- 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 jen pro vytápění a přípravu 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 jen pro vytápění a přípravu TV (prioritně se nespíná el. topné těleso) 
 
- 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 

SPÍNÁNÍ BIVALENTNÍCH A ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ V ZÁVISLOSTI NA VENKOVNÍ TEPLOTĚ 
r22= z výroby 7°C … nad touto teplotou se bivalentní zdroj nikdy nesepne  
r28= z výroby -7°C … pod touto teplotou se spíná bivalentní zdroj automaticky a tepelné čerpadlo mu vypomáhá. 
V rozmezí teplot r28 a r22 se spíná bivalentní zdroj po uplynutí intervalu r12 a r16. 
r08= z výroby -20°C … pod touto teplotou běží pouze bivalentní zdroj 
Vždy musí platit, že: r22 ≥ r28 ≥ r08 
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OFFSET SPÍNÁNÍ BIVALENTNÍCH ZDROJŮ 
Při sepnutí bivalentního zdroje je možné nastavit, aby bivalentní zdroj docílil vyšší výstupní teploty než tepelné čerpadlo. 
r29: teplotní offset pro bivalentní zdroje vytápění pro první nastavenou teplotu (první setpoint) (G02) 
r30: teplotní offset pro bivalentní zdroje vytápění pro druhou nastavenou teplotu (druhý setpoint) (G05) 
r31: teplotní offset pro bivalentní zdroj přípravy TV (G03) 
V tomto případě docílí tepelné čerpadlo teplotního setpointu (G02, G03, G05) a teplotní rozdíl bude dosažen bivalentním zdrojem. 
 
Offset se využívá nejčastěji při přípravě TV, pokud je topné těleso spínáno tepelným čerpadlem. Při nastavení SAN=48°C a r31=5°C. 
bude pracovat kompresor do teploty 48°C a topné těleso dohřeje zásobník do 53°C. Kompresor a elektrický ohřívač se opět sepnou 
při poklesu teploty na: SAN - b03 = 48 – 5 (z výroby) = 43°C 

SIGNALIZACE STAVŮ 
Signalizace režimu chlazení 
Při nastavení H85 = 31 bude na svorkách 14.1 (fáze) a 14.2 (neutrální) napětí při režimu chlazení 
Signalizace alarmu 
Při nastavení H85=24 bude na svorkách 14.1 (fáze) a 14.2 (neutrální) napětí při alarmu 
Signalizace vypnutí TČ z důvodu alarmu 
Při nastavení H85=47 bude na svorkách 14.1 (fáze) a 14.2 (neutrální) napětí při vypnutí z důvodu alarmu 

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY DEFROSTŮ 
Pokud z důvodu nepříznivých podmínek výparník tepelného čerpadla nedostatečně odmrazuje, je možné upravit parametry: 
d02: tlak při kterém se inicializuje defrost 
d08: minimální interval (v minutách) mezi dvěma defrosty. 
Tyto parametry ale ve většině případů není doporučeno měnit. 

MAXIMÁLNÍ OTÁČKY KOMPRESORU 
Při nastavení L02=1 (aktivace) a L03 = 2 lze zvýšit výkon tepelného čerpadla při vytápění o 10%. 
Tyto parametry ale ve většině případů není doporučeno měnit. 

DVOJÍ NASTAVENÁ HODNOTA (DVOJÍ SETPOINT) BEZ REGULÁTOU HI-T 
H129 = 1 aktivace dvojí nastavené hodnoty 
H53=26 digitální vstup nastaven na svorkách X-20.1 a X-20.2 
H85=25 digitální výstup pro třícestný ventil pro okruh s radiátory na svorkách X-14.1 (fáze) a X-14.2 (neutrální) 

FIRMWARE UPGRADE 
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 

NAHRÁNÍ 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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DODATEČNÉ FUNKCE PRO VERZE VYBAVENÉ GI MODULEM 
 Spínání sekundárního oběhového čerpadla (za akumulační nádobou) 

 Řízení směšování na straně otopné soustavy 

 Ovládání solárního systému 

Svorkovnice GI modulu: 
Port Parametr Svorky Nastavení Popis 

ST 5E H27 XGI-1.1 /  XGI-1.2 
0 nepřirazeno 

44 teplota směšování 
Konfigurovatelný analogový vstup pro 
NTC čidlo 10kΏ při 25°C β 3435 

ST 6E H28 XGI-2.1 / XGI-2.2 
0 nepřiřazeno 

39 čidlo solárního zásobníku 
Konfigurovatelný analogový vstup pro 
NTC čidlo 10kΏ při 25°C β 3435 

ST 7E H29 XGI-3.1 / XGI-3.2 
0 nepřiřazeno 

38 čidlo kolektoru 
Konfigurovatelný analogový vstup pro 
NTC čidlo 10kΏ při 25°C β 3435 

ID 9E H63 XGI-4.1 / XGI-4.2 
0 nepřiřazeno 

19 pokojový termostat 
Beznapěťový digitální vstup 

DO 1E H86 
XGI-5.1 (fáze) / 

XGI-6.1 (neutrál) 
0 nepřiřazeno 

34 signál pro otevření ventilu směšování 
Výstup pod napětím 1f 230Vac, 50Hz, 5A 
odporová nebo 1A induktivní zátěž. 

DO 2E H87 
XGI-5.2 (fáze) / 

XGI-6.1 (neutrál) 
0 nepřiřazeno 

35 signál pro uzavření ventilu směšování 
Výstup pod napětím 1f 230Vac, 50Hz, 5A 
odporová nebo 1A induktivní zátěž. 

DO 3E H88 
XGI-7.1 (fáze) / 

XGI-7.2 (neutrál) 
0 nepřiřazeno 

30 oběhové čerpadlo solárního systému 
Výstup pod napětím 1f 230Vac, 50Hz, 5A 
odporová nebo 1A induktivní zátěž. 

DO 4E H89 
XGI-8.1 (fáze) / 

XGI-8.2 (neutrál) 
0 nepřiřazeno 

45 Vypouštěcí ventil solárního systému 
Výstup pod napětím 1f 230Vac, 50Hz, 5A 
odporová nebo 1A induktivní zátěž. 

DO 5E H90 
XGI-9.1 (fáze) / 

XGI-9.2 (neutrál) 
0 nepřiřazeno 

46 sekundární oběhové čerpadlo 
Výstup pod napětím 1f 230Vac, 50Hz, 5A 
odporová nebo 1A induktivní zátěž. 

SPÍNÁNÍ SEKUNDÁRNÍHO OBĚHOVÉHO ČERPADLA POKOJOVÝM TERMOSTATEM 
Spínání tepelného čerpadla je nezávislé na signálu z termostatu. Pokud je tepelné čerpadlo v režimu OFF, sekundární oběhové 
čerpadlo se nespustí. Otevřený NC kontakt znamená, že je sekundární čerpadlo (za akumulační nádobou) spuštěno. Sepnutý 
kontakt vypne oběhové čerpadlo (s doběhem rovným P02).  
H63=19 termostat připojen na svorky XGI-4.1 a XGI-4.2 
H90=43 sekundární oběhové čerpadlo je připojeno ke svorkám XGI-9.1 (fáze) a XGI-9.2 (neutrální) 

OVLÁDÁNÍ SMĚŠOVACÍHO VENTILU 
Nastavená teplota (setpoint) se řídí podle rCO (chlazení) nebo rHE (vytápění) a bere v potaz případnou nastavenou ekvitermu 
(pokud b08=1) 
Parametr Popis Hodnota Funkce “XGI” svorky 

H27 Analogový vstup 44 Teplotní čidlo směšování 1.1/ 1.2 

H63 Digitální vstup 19 Termostat 4.1 / 4.2 

H86 Výstup pod napětím 34 Pokyn k otevírání ventilu 5.1 (fáze) / 6.1(neutrál) 

H87 Výstup pod napětím 35 Pokyn k zavírání ventilu 5.1 (fáze) 

i06 

Směšování v režimu vytápění 1   

Směšování v režimu chlazení 2   

Směšování v režimu vytápění a chlazení 3   

OVLÁDÁNÍ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU 
Ovládání solárního systému funguje i v případě, že je tepelné čerpadlo v režimu OFF. 

Parametr Popis Hodnota Funkce “XGI” svorky 

H28 Analogový vstup 39 Teplotní čidlo solárního zásobníku 2.1 / 2.2 

H29 Analogový vstup 39 Teplotní čidlo solárního kolektoru 2.1 / 2.2 

H88 Výstup pod napětím 30 Oběhové čerpadlo solárního okruhu 7.1 (fáze) / 7.2(neutrál) 

H89 Výstup pod napětím 45 Vypouštěcí ventil solárního systému 8.1 (fáze) / 8.2(neutrál) 

Oběhové čerpadlo solárního systému se aktivuje, pokud je teplota v kolektorech vyšší než S13 (z výroby 40°C) a je alespoň o S02 (z 
výroby 6°C) vyšší než teplota vody v zásobníku. 
Pokud překročí teplota v kolektoru hodnotu S04 (z výroby 110°C) začne se periodicky spínat oběhové čerpadlo. 
Pokud má zásobník teplotu vyšší než S15 (z výroby 60°C) a teplota v kolektoru je nižší než S13-S14 (z výroby 35°C), pak dojde 
k bezpečnostnímu ochlazování zásobníku. 
Vypouštěcí ventil se aktivuje, pokud je současně překročena teploty v zásobníku (S10=80°C) i v kolektorech (S12=130°C) 
Pokud je parametr S01=1, pak je aktivní ochrana proti zamrznutí, tzn., že pokud teplota v kolektorech poklesne pod S07 (z výroby 
5°C), sepne se oběhové čerpadlo. V případě použití nemrznoucí směsi lze ochranu deaktivovat nastavením S01=2.  
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UVEDENÍ DO PROVOZU 

Před uvedením do provozu: 

 Zkontrolujte dostupnost dodaných schémat zapojení a manuál instalovaných zařízení. 

 Zkontrolujte dostupnost elektrických a hydraulických schémat zařízení, v rámci kterého je jednotka instalována. 

 Zkontrolujte, zda jsou uzavírací ventily hydraulických okruhů otevřeny. 

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

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

 Ujistěte se, že byla učiněna opatření pro odvod kondenzátu. 

 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 (±10%) tolerančního rozsahu. 

 Zkontrolujte, zda spotřeba zařízení odpovídá místním podmínkám. 

 Zkontrolujte, že jsou ohřívače klikové skříně správně napájeny. 

 Zkontrolujte, zda nedochází k úniku chladiva. 

 Před spuštěním zkontrolujte, zda jsou všechny krycí panely instalovány v řádné poloze a zajištěny upevňovacími šrouby. 

 

VÝSTRAHA: Jednotka musí být připojena k elektrické síti a měla by být v POHOTOVOSTNÍM režimu (napájena) a 
vypnuta vypínačem, aby byly ohřívače klikové skříně kompresoru v provozu alespoň 12 hodin před spuštěním. 
(Ohřívače jsou automaticky napájeny, i když je vypínač 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: Váha připojeného potrubí nesmí zatěžovat komponenty jednotky. 

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 zapojení jednotky, protože to by 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  poškození kompresoru. 

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

HODNOTY ANALOGOVÝCH VSTUPŮ 

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) 

t09 Nízký tlak (bar) 

t10 Vysoký tlak (bar) 

*t15 Desuperheater (je-li přítomno) (°C) 

*t16 Recovery (je-li přítomno) (°C) 

*t17 Čidlo zásobníku TV (je-li přítomno) (°C) 

*t18 Čidlo otopné soustavy (je-li přítomno) (°C) 

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



i-HWAK V4 Invertorové tepelné čerpadlo vzduch/voda
 

27 
 

ALARMY 

Kód chyby Popis chyby Informace 

E000 Vzdálené vypnutí  nejedná se o chybu 

E001 Vysoký tlak (nad 41 barů) Např. pokud je velké množství chladiva 

E002 Nízký tlak Např. při úniku chladiva 

E005 Ochrana proti zamrznutí 
Výstupní teplota je nižší než 13°C. Deaktivuje 

se po zvýšení teploty o 6°C 

E006 Chyba průtoku 
Zkontrolujte, zda jsou všechny armatury 
otevřeny, filtr vyčištěn a systém řádně 

natlakován a odvzdušněn 

E008 Nedostatečné mazání kompresoru 
Aktivní pokud kompresor nedosáhne 

definovaných otáček za 30 minut. 

E009 Vysoká teplota na výstupu z kompresoru Např. při nedostatku chladiva. 

E010 Vysoká teplota solárního kolektoru  

E018 Vysoká teplota při chlazení  

E041 Nesprávné teploty na vodní části 
Např. pokud je v režimu vytápění výstupní 
teplota nižší než vstupní když se nepřepne 

čtyřcestný ventil 

E042 Nedostatečný přenos tepla na výměníku 

Např. když při přípravě TV přesáhne výstupní 
teplota vody teplotu 58°C. 

Např. při použití nesprávného typu zásobníku 
nebo příliš vysoké požadované teploty TV 

E050 Vysoká teplota vody v zásobníku TV  

E101 Slave 1 nekomunikuje  

E611 Chyba teplotního čidla na vstupu vody 

Změřte odpor čidla a zkontrolujte, zda je dobře 
upevněno ve správné svorkovnici. 

E621 Chyba teplotního čidla na výstupu vody 

E631 Chyba teplotního čidla na vstupu kompresoru 

E641 
Chyba teplotního čidla na výstupu kompresoru 
nebo vysokotlakého spínače (zapojeno v sérii) 

E651 Chyba teplotního čidla venkovního vzduchu 

E691 Chyba nízkotlakého převodníku tlaku  

E701 Chyba vysokotlakého převodníku tlaku  

E711 Chyba vstupu 0-10Vdc  

E801 Invertor nekomunikuje 
Chyba komunikace mezi invertorem a 

regulátorem 

E851 Chyba hardware invertoru 

Zkontrolujte počet blikání LED diod na 
invertorové desce. 

 
Invertorová deska má vlastní seznam 

chybových hlášení. 

E861 Nadproud motoru 

E871 Vysoká teplota chladiče invertoru 

E881 Napětí DC Bus mimo limit 

E891 Kompresor odpojen od napájení (např. ztráta fáze) 

E901 Nesoulad modelu kompresoru a invertoru 

E911 Ochrana před přetížením 

E921 Nadproud PFC-POE 

E931 Chyba komunikace s hlavním regulátorem 

E941 Chyba převodníku PFC 

E951 
Chyba teplotního čidla pokojové teploty nebo 
chladiče 

E961 Abnormální podmínky  

E971 EEPROM se neinicializuje 

Jestliže se alarm objeví více než 3krát za hodinu, bude nutné jej resetovat manuálně (uvedením do stavu OFF a vypnutím jističe). 

  



i-HWAK V4  Invertorové tepelné čerpadlo vzduch/voda
 

28 

 

ODSTAVENÍ Z PROVOZU NA DLOUHOU DOBU 
• Vypněte jednotku přepnutím spínače do polohy „OFF/VYP". 
• Zavřete ventily vody. 
• Dejte jistič do polohy „OFF/VYP". 

 

Jestliže teplota klesne pod 0°C, hrozí vážné nebezpečí zamrznutí: přidejte směs vody a glykolu do OS, nebo 
vypusťte vodní okruhy OS a tepelného čerpadla. 
Pokud spustíte tepelné čerpadlo po delší době a používáte nemrznoucí směs, ujistěte se, že má před spuštěním 
teplotu alespoň 5°C. 

ÚDRŽBA A PRAVIDELNÉ KONTROLY 

 

 

 

VAROVÁNÍ: všechny operace popsané v této kapitole MUSÍ PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL. 
Před jakoukoli operací nebo před zásahem do vnitřních komponent jednotky se ujistěte, že je odpojen zdroj.  
Kompresor a potrubí mají obvykle vysokou teplotu. 
Při práci v jejich okolí buďte velmi opatrní. Hliníkové lamely výměníků jsou velmi ostré a mohou způsobit vážná 
poranění. Při práci v jejich okolí buďte velmi opatrní. 
Po údržbě opět nainstaluje kryty a upevněte je pomocí šroubů. 

 

Zařízení nesmí být naplněno jiným chladivem, než je uvedeno na výrobním štítku. Je zakázáno používat jiné oleje 
než uvedené v této příručce. Použití jiného chladiva nebo jiného oleje může způsobit poškození kompresoru.  

Ujistěte se, že provádění údržby a pravidelných kontrol je svěřeno vyškoleným a kvalifikovaným odborníkům v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014. 

Je doporučeno provádět pravidelné kontroly a ověřovat tak správný provoz jednotky. 
Kontrola: uživatel  technik vhodný interval 

Dostatečný tlak ve vodním okruhu. x  měsíc 

Přítomnost vzduchu ve vodním okruhu. x  měsíc 

Vyčištění filtrů vodního okruhu. x  měsíc 

Vizuální kontrola úniku oleje (vytékající z jednotky) x  měsíc 

Vizuální kontrola úniku vody z vodního okruhu. x  měsíc 

Vizuální kontrola znečištění žebrovaného výměníku x  měsíc 

Správnost funkce bezpečnostních a kontrolních zařízení.  x 6 měsíců 

Kontrola správné funkce průtokových spínačů.  x 6 měsíců 

Kontrola funkce elektrického ohřívače kompresoru  x 6 měsíců 

Vyčištění žebrovaného výměníku pomocí stlačeného vzduchu nebo proudu vody.  x 6 měsíců 

Řádné dotažení všech svorek na elektrické desce  x 6 měsíců 

Dotažení spojů na vodním okruhu  x 6 měsíců 

Dotažení a vyvážení lopatek ventilátoru.  x 6 měsíců 

Kontrola správného napětí.  x 6 měsíců 

Kontrola správné spotřeby.  x 6 měsíců 

Kontrola úniku chladiva.  x 6 měsíců 

Provozní tlaky a hodnoty přehřívání a podchlazení chladiva  x 6 měsíců 

Kontrola oběhového čerpadla.  x 6 měsíců 

Kontrola správného tlaku expanzní nádrže.  x 6 měsíců 

Jestliže jednotka bude mimo provoz po delší dobu, vypusťte vodu z potrubí a z výměníku tepla. 
Tato operace je nezbytná, jestliže se během sezónního zastavení očekává pokles okolní teploty pod bod mrazu použité kapaliny. 

Upozornění: uživatel nesmí snímat ochranné kryty ani jinak zasahovat do jednotky tepelného čerpadla. 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Je zakázáno vypouštět chladiva do ovzduší. Po ukončení životnosti se použité chladivo musí shromáždit a předat na příslušné 
sběrné místo. Doporučujeme zvláštní opatrnost během servisu z důvodu snížení možné ztráty chladiva. 

POKUD SE JEDNOTKA PŘESTANE VYUŽÍVAT 
Pokud jednotka dosáhne konce životnosti a musí se odstranit nebo vyměnit, je potřeba zajistit: 
• chladivo musí odstranit kvalifikovaná osoba a odeslat správnému sběrnému místu; 
• mazací olej kompresoru musí být shromážděn a odeslán správnému sběrnému místu; 
• rám a různé komponenty, jestliže už není možné je opravit, se musí demontovat a roztřídit, zejména měď a hliník, které jsou 
v jednotce ve značném množství. Tyto úkony a recyklační proces snižují dopad na životní prostředí. Konečný uživatel je odpovědný 
za ekologickou likvidaci produktu. Pro více informací kontaktujte instalační firmu nebo místní úřady. 

 

Nesprávné vyřazení z provozu může způsobit vážné poškození životního prostředí. Proto by měla likvidaci provést 
kompetentní osoba. Zvláštní pozornost věnujte manipulaci s chladivem. 
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PŘÍLOHY 

Tabulka hodnotu odporu čidel NTC 10K@25°C  β 3435 

              
Teplota hodnota odporu 

 
Teplota hodnota odporu 

 
Teplota hodnota odporu 

  Max. Typická Min. 
 

  Max. Typická Min. 
 

  Max. Typická Min. 

°C kOhm kOhm kOhm 
 

°C kOhm kOhm kOhm 
 

°C kOhm kOhm kOhm 

-50 344,60 329,50 314,90 
 

1 26,65 26,13 25,62 
 

56 3,50 3,43 3,35 

-19 325,00 310,90 297,30 
 

2 25,52 25,03 24,55 
 

57 3,39 3,32 3,25 

-48 306,60 293,50 280,90 
 

3 24,44 23,99 23,54 
 

58 3,28 3,22 3,15 

-47 289,40 2/7,20 265,40 
 

4 23,42 23,00 22,57 
 

59 3,18 3,12 3,05 

-46 273,40 262,00 251,00 
 

5 22,45 22,05 21,66 
 

60 3,09 3,02 2,95 

-45 258,30 247,70 237,40 
 

6 21,53 21,15 20,78 
 

61 2,99 2,93 2,86 

-44 244,20 234,30 224,70 
 

7 20,64 20,30 19,95 
 

62 2,90 2,84 2,77 

-43 231,00 221,70 212,80 
 

8 19,81 19,48 19,15 
 

63 2,82 2,75 2,69 

-42 218,60 209,90 201,60 
 

9 19,01 18,70 18,39 
 

64 2,73 2,67 2,61 

-41 207,00 198,90 191,00 
 

10 18,25 17,96 17,67 
 

65 2,65 2,59 2,53 

-40 196,00 188,50 181,10 
 

11 17,51 17,24 16,97 
 

66 2,57 2,51 2.45 

-39 185,50 178,50 171,60 
 

12 16,81 16,56 16,30 
 

67 2,50 2,44 2,38 

-38 1 75,60 169,00 162,60 
 

13 16,14 15,90 15,67 
 

68 2,42 2,36 2,31 

-37 166,30 160,20 154,20 
 

14 15,50 15,28 15,06 
 

69 2,35 2,30 2,24 

-36 157,60 151,90 146,30 
 

15 14,89 14,69 14,48 
 

70 2,28 2,23 2,17 

-35 149,40 144,10 138,80 
 

16 14,31 14,12 13,92 
 

71 2,22 2,16 2,11 

-34 141,70 136,70 1.31,80 
 

17 13,75 13,58 13,39 
 

72 2,15 2,10 2,05 

-33 134,50 129,80 125,20 
 

18 13,22 13,06 12,89 
 

73 2,09 2,04 1,99 

-32 127,70 123,30 119,00 
 

19 12,72 12,56 12,40 
 

74 2,03 1,98 1,93 

-31 121,20 117,10 113,10 
 

20 12,24 12,09 11,94 
 

75 1,98 1,92 1,87 

-30 115,20 111,30 107,50 
 

21 11,77 11,63 11,50 
 

76 1,92 1,87 1,82 

-29 109,40 105,70 102,20 
 

22 11,32 11,20 11,07 
 

77 1,87 1,82 1,77 

-28 103,90 100,50 97,20 
 

23 10,90 10,78 10,66 
 

78 1,81 1,77 1,72 

-27 98,68 95,52 92,45 
 

24 10,49 10,38 10,27 
 

79 1,76 1,72 1,67 

-26 93,80 90,84 87,97 
 

25 10,10 10,00 9,90 
 

80 1,72 1,67 1,62 

-25 89,20 86,43 83,73 
 

26 9,73 9,63 9,53 
 

81 1,67 1,62 1,58 

-24 84,85 82,26 79,74 
 

27 9,38 9,28 9,18 
 

82 1,62 1,58 1,53 

-23 80,76 78,33 75,96 
 

28 9,04 8,94 8,84 
 

83 1,58 1,53 1,49 

-22 76,89 74,61 72,39 
 

29 8,72 8,62 8,52 
 

84 1,54 1,49 1,45 

-21 73,23 71,10 69,01 
 

30 8,41 8,31 8,21 
 

85 1,49 1,45 1,41 

-20 69,77 67,77 65,82 
 

31 8,11 8,01 7,92 
 

86 1,45 1,41 1,37 

-19 66,44 64,57 62,74 
 

32 7,83 7,73 7,63 
 

87 1,42 1,37 1,33 

-18 63,30 61,54 59,83 
 

33 7,55 7,45 7,36 
 

88 1,38 1,34 1,30 

-17 60,32 58,68 57,07 
 

34 7,29 7,19 7,10 
 

89 1,34 1,30 1,26 

-16 57,51 55,97 54,46 
 

35 7,04 6,94 6,85 
 

90 1,31 1,27 1,23 

-15 54,85 53,41 51,99 
 

36 6,79 6,70 6,61 
 

91 1,27 1,23 1,19 

-14 52,33 50,98 49,65 
 

37 6,56 6,47 6,37 
 

92 1,24 1,20 1,16 

-13 49,95 48,68 47,43 
 

38 6,34 6,25 6,15 
 

93 1,21 1,17 1,13 

-12 47,69 46,50 45,32 
 

39 6,12 6,03 5,94 
 

94 1,17 1,14 1,10 

-11 45,55 44,43 43,33 
 

40 5,92 5,83 5,74 
 

95 1,14 1,11 1,07 

-10 43,52 42,47 41,43 
 

41 5,72 5,6.3 5,54 
 

96 1,12 1,08 1,04 

-9 41,55 40,57 39,60 
 

42 5,53 5,44 5,35 
 

97 1,09 1,05 1,02 

-8 39,69 38,77 37,86 
 

43 5,34 5,26 5,17 
 

98 1,06 1,02 0,99 

-7 37,92 37,06 36,21 
 

44 5,17 5,08 4,99 
 

99 1,03 1,00 0,97 

-6 36,25 35,44 34,64 
 

45 5 4,91 4,83 
 

100 1,01 0,97 0,94 

-5 34,66 33,90 33,15 
 

46 4,83 4,75 4,67 
 

101 0,98 0,95 0,92 

-4 33,15 32,44 31,73 
 

47 4,68 4,59 4,51 
 

102 0,96 0,92 0,89 

-3 31,72 31,05 30,39 
 

48 4,52 4,44 4,36 
 

103 0,93 0,90 0,87 

-2 30,36 29,73 29,11 
 

49 4,38 4,30 4,22 
 

104 0,91 0,88 0,85 

-1 29,06 28,48 27,89 
 

50 4,24 4,16 4,08 
 

105 0,89 0,86 0,83 

0 27,83 27,28 26,74 
 

51 4,10 4,03 3,95 
 

106 0,87 0,84 0,81 

     
52 .3,97 3,90 3,82 

 
107 0,84 0,82 0,79 

     
53 3,85 3,77 3,70 

 
108 0,82 0,80 0,77 

     
54 3,73 3,65 3,58 

 
109 0,80 0,78 0,75 

     
55 3,61 3,54 3,46 

 
110 0,79 0,76 0,73 
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PODKLADY PRO ZMĚNU TARIFU 
 

 
* 
 
 
 
 
 

Do poznámky v žádosti uveďte, že „tepelné čerpadlo má výkon řízený frekvenčním měničem“. 

 

KÓDY PRO KOTLÍKOVÉ DOTACE: 

ENBRA i-HWAK V4 06 SVT21730 

ENBRA i-HWAK V4 10 SVT21732 

ENBRA i-HWAK V4 14T SVT21735 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i-HWAK V4 
1f 230V 3f 400V 

6 kW 8 kW 10 kW 12 kW 14 kW 16 kW 

Rozběhový proud (A) max. 9,3 max. 13,7 max. 14,5 max. 17,4 max. 7,1 max. 7,7 
Ustálený proud (A) max. 14,4 max. 21,2 max. 22,4 max. 26,9 max. 10,9 max. 11,5 
Jmen. el. příkon (kW) max. 3,3 max. 4,8 max. 5,1 max. 6,1 max. 7,7 max. 8,1 
Doporučené jištění  1 x 16 A 1 x 25 A 1 x 25 A 1 x 32 A 3 x 16 A 3 x 16 x A 
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 Sériové číslo  

  

  


