INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI - GWARANCJA

EGEO

TERMODYNAMICZNY OGRZEWACZ WODY
DO MONTAŻU W POMIESZCZENIU NIEGRZEWANYM

DO

65

OSZCZĘDNOŚCI

UŻYTKOWNIK
ZOBOWIĄZANY
JEST ZACHOWAĆ
NINIEJSZY
DOKUMENT.

1 – Połączenie elektryczne bezstykowe w trybie zasilania w godzinach szczytu (zalecane)

Do rozdzielni
elektrycznej

16A

Do rozdzielni

3x2,50mm
²

2 – Połączenie elektryczne stykowe w trybie zasilania w godzinach szczytu

(zalecane)

C1 C2

Do panelu
elektrycznego

16A 2A

A1 A2
Do panelu
elektrycznego

3x2,50mm²

Odnieść się do rozdziałów instrukcji „Przyłącze elektryczne” i „Uruchomienie”.

Należy zachować instrukcję na okres po montażu produktu.
OSTRZEŻENIA
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włącznie z
dziećmi) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub
umysłowej,
bądź
osoby
nieposiadające
wystarczającego
doświadczenia lub wiedzy, chyba że będą używane pod nadzorem
osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub udzielone zostaną
wstępne instrukcje w zakresie tego w jaki sposób używać urządzenia.
Nadzorować dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku przynajmniej 8
lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub
umysłowej, bądź osoby nieposiadające doświadczenia ani wiedzy, o
ile są używane pod nadzorem lub jeśli udzielono instrukcji w zakresie
tego jak w sposób bezpieczny używać urządzenia, oraz jeśli
uwzględniono ryzyko. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci
nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia bez
nadzoru.
MONTAŻ
UWAGA: Urządzenie jest ciężkie, należy się z nim obchodzić
ostrożnie:
I.

Urządzenie
należy
zamontować
w
pomieszczeniu
zabezpieczonym przed mrozem. Gwarancja nie obowiązuje w
przypadku uszkodzenia na skutek nadciśnienia spowodowanego
przez zablokowanie zaworu bezpieczeństwa.

II.

Należy upewnić się, że ściana jest w stanie unieść ciężar
urządzenia wraz z wodą.

III. Jeżeli urządzenie ma być zamontowane w pomieszczeniu lub w
miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi stale powyżej
35°C, należy zapewnić wentylację tego pomieszczenia.
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Jeśli urządzenie instaluje się w
łazience, nie należy instalować
urządzenia z pojemnościami
V0, V1 i V2 (patrz ilustracja).
Jeżeli rozmiary urządzenia na
to
pozwalają,
można
zamontować urządzenie o
pojemności V2.
V. Urządzenie należy umieścić w łatwo dostępnym miejscu.
VI. Patrz rysunki montażu w rozdziale „Montaż”.
VII. Produkt przeznaczony jest do używania na maksymalnej
wysokości 2000 m.
IV.

Nigdy nie należy blokować, przykrywać lub blokować wlotów i
wylotów produktu.
W przypadku montażu w suficie podwieszanym, strychu lub powyżej
pomieszczeń mieszkalnych, pod ogrzewaczem wody należy
zamontować zbiornik retencyjny. Należy zapewnić odpływ do
kanalizacji.
Ogrzewacz wody powinien być obowiązkowo przymocowany do
podłogi za pomocą uchwytu dostarczonego do tego celu (zgodnie z
artykułem 20 normy EN 60335-1).
PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE
W miejscu chronionym przed mrozem na rurze wlotowej ogrzewacza
wody należy obowiązkowo zamontować przyrząd zabezpieczający
(lub inne urządzenie ograniczające ciśnieniowe) o wymiarach 3/4"
(20/27) pracujący pod ciśnieniem 0,7 MPa (7 bar), które jest zgodne
z normami lokalnymi.
Reduktor ciśnienia (brak w zestawie), który zostanie umieszczony na
przewodzie zasilania głównego, zadziała, jeżeli ciśnienie zasilania
przekroczy 0,5 MPa (5 bar).
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Umieścić urządzenie zabezpieczające na niezabudowanej rurze
spustowej w otoczeniu wolnym od mrozu na ciągłej pochyłości celem
odprowadzania wody powodującej rozszerzalność ogrzewacza lub w
przypadku opróżniania ogrzewacza wody.
Nie należy umieszczać żadnego urządzenia (zaworu odcinającego,
reduktora ciśnienia, przewodu elastycznego itd.) pomiędzy grupą
bezpieczeństwa a wlotem wody zimnej podgrzewacza wody.
Nie należy podłączać przewodu wody ciepłej bezpośrednio do rur
miedzianych kanalizacyjnych. Przewód powinien być wyposażony w
złącze dielektrycznej (w zestawie z urządzeniem).
Gwarancja nie obowiązuje w przypadku korozji gwintu przyłącza
wody gorącej niewyposażonego w tego rodzaju zabezpieczenia.
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Uziemienie jest obowiązkowe. W tym celu jest przewidziany
odpowiedni zacisk oznaczony symbolem .
Przed zdjęciem pokrywy należy upewnić się, że zasilanie jest
wyłączone, aby uniknąć obrażeń lub porażenia prądem. W instalacji
elektrycznej przed urządzeniem należy zamontować wielobiegunowy
wyłącznik (wyłącznik, bezpiecznik) zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczącymi montażu (przełącznik różnicowy 30 mA).
Nigdy nie zasilać bezpośrednio elementu grzewczego.
KONSERWACJA – UTRZYMANIE – NAPRAWA
Opróżnianie: Wyłączyć zasilanie, odciąć zimną wodę, otworzyć
zawory ciepłej wody użytkowej i obracać zaworem odpływowym na
urządzeniu zabezpieczającym.
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Należy okresowo uruchamiać urządzenie nadciśnieniowe upustowe
(co najmniej raz w miesiącu). Czynność ta służy do usuwania
wszelkich osadów kamienia i należy upewnić się, że nie jest ono
zatkane.
Producent, jego serwis posprzedażowy lub osoby o podobnych
kwalifikacjach dokonują wymiany uszkodzenia kabla zasilającego w
celu uniknięcia zagrożenia. Odnieść się do schematów elektrycznych
w rozdziale „Podłączenie elektryczne” – „Montaż”.
Instrukcje dotyczące korzystania z tego urządzenia można uzyskać
od działu obsługą klienta (informacje kontaktowe znajdują się na
końcu broszury).
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Glosariusz użytych piktogramów
Znak ostrzegawczy:
Wskazuje czynności stwarzające ryzyko (podczas montażu, przenoszenia lub modyfikacji)
Uwaga:

Wskazuje uwagi ogólne.
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Prezentacja
produktu

Ustawienia /
Użytkowanie

Montaż

Konserwacja,
utrzymanie i
naprawa

Gwarancja

PREZENTACJA PRODUKTU
1.

Ważne zalecenia

1.1.

Środki ostrożności

Montaż i uruchomienie termodynamicznego ogrzewacza wody mogą być niebezpieczne ze względu na wysokie
ciśnienie i obecność części elektrycznych.
Termodynamiczne ogrzewacze wody powinny być montowane, obsługiwane i konserwowane przez przeszkolony i
wykwalifikowany personel.

1.2.

Transport i przenoszenie
Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi transportu i przenoszenia znajdującymi się na
opakowaniu podgrzewacza wody.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia produktu wynikające z transportu
lub przenoszenia produktu niezgodnego z naszymi zaleceniami.
Zabronione jest układanie produktu na stosach.

2.

Zawartość opakowania
1 Instrukcja

1 worek zawierający złącze dielektryczne z 2 łączami do
montażu na wlocie wody ciepłej

1 rura odprowadzania skroplin (2m)

1 zacisk mocujący rury odprowadzającej

1 uchwyt mocujący do podłoża wraz ze śrubami

Pas do przenoszenia

Ogrzewacz wody
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utrzymanie i
naprawa

Gwarancja

Opis ogrzewacza wody

Nigdy nie należy zatykać, przykrywać lub blokować wlotów i
wylotów produktu.
3.1.

Przegląd
Ref.

1
10

1
2

Pokrywa górna
Wloty powietrza

3

Kolumna przednia

4
5

2

9

6
7

3
8
4

6
5

8

Panel sterowania
Umiejscowienie dla uchwytu
mocującego
Wlot wody zimnej
Wylot wody ciepłej

8

Wyloty skroplin

9

Zespół pompy ciepła

10

7

Opis

Wyloty powietrza

Prezentacja
produktu

3.2.

Montaż

Ustawienia /
Użytkowanie

7

Gwarancja

Widok szczegółowy

14
1
2
3
4
5
6

Konserwacja,
utrzymanie i
naprawa

13
3
6

Ref.

Opis

1

Pianka izolacji akustycznej

2

Wentylatory

3

Przewody powietrzne

4

Czujnik na wlocie powietrza

5

Czujnik na wlocie parowników

6

Parowniki

7

Elektroniczny układ sterowania

8

Czujnik regulacji ECS

9

Zabezpieczenie termiczne

10

Element grzewczy

11

Główny terminal zasilania

12

Zaciski kablowe

13

Płaszcz izolacyjny sprężarki

14

Sprężarka

8

9
10
11
12

9
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4.

Montaż

Ustawienia /
Użytkowanie

Sposób działania

Termodynamiczny podgrzewacz wody wykorzystuje powietrze
zewnętrzne do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Czynnik chłodniczy mieszczący się w pompie ciepła realizuje cykl
termodynamiczny umożliwiający przekazanie energii zawartej w
powietrzu zewnętrznym do zbiornika wody.
Wentylator wydmuchuje strumień powietrza do parownika.
Podczas przejścia przez parownik chłodziwo odparowuje.
Sprężarka spręża opary płynu, co podnosi jego temperaturę.
Ciepło to jest przekazywane przez skraplacz rozmieszczony
dookoła zbiornika i ogrzewa wodę w zbiorniku.
Następnie płyn przepływa przez termostatyczny zawór rozprężny,
schładza się i odzyskuje postać ciekłą. Następnie ponownie jest
gotowy do odbierania ciepła w parowniku.
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Konserwacja,
utrzymanie i
naprawa

Gwarancja
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5.

Montaż

Konserwacja,
utrzymanie i
naprawa

Ustawienia /
Użytkowanie

Gwarancja

Charakterystyki techniczne
200 litrów

Model
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)

270 litrów

mm

1519 x 615 x 646

Masa własna

kg

84

91

Pojemność zbiornika

L

200

270

Przyłącze wody ciepłej / zimnej

¾

"M

Ochrona przed korozją
Znamionowe ciśnienie wody

1859 x 615 x 646

ACI hybride

MPa

0,6 (6 bar)

Przyłącze elektryczne (napięcie / częstotliwość)

-

230 V jednofazowe 50 Hz

Maksymalny całkowity pobór mocy urządzenia

W

Maksymalny pobór mocy przez pompę ciepła

W

Pobór mocy przez wzmacniacz mocy

W

Zakres ustawień nastawy temperatury wody

°C

50 à 62

°C

+5 à +35

Zakres temperatury pracy pompy ciepła
Przepływ podciśnienia

m3/h

Moc akustyczna*

dB(A)

2380
570
1800

2400

340
57

Klasa efektywności energetycznej ogrzewania wody
Czynnik chłodniczy R134a

2980

57
A

kg

0.7

0.9

Teq CO2

1.001

1.287

kg/L

0,0035

0,0033

Ilość ciepłej wody o temperaturze 40°C: V40td przez 8 h (HC)

L

310

353

Ilość ciepłej wody o temperaturze 40°C: V40td przez 14 h (HC+6h)

L

584

618

***

***

Ilość czynnika chłodniczego R134a
Podaż płynów o objętości wody

Produkt z certyfikatem wydajności elektrycznej NF

Wydajność certyfikowana przy temperaturze powietrza 15°C (CDC LCIE 103-15/B) i bez osłony**
Współczynnik wydajności
Pobór mocy przy pracy stabilnej (Pes)
Czas ogrzewania (th)
Temperatura odniesienia (Tref)

-

2,95

W

28

3,39
32

h.min

7h38

10h33

°C

53,7

53,1

* Testowany w komorze półbezechowej zgodnie z normą ISO3744
** Wydajność mierzona dla ciepłej wody od 10°C do 54°C zgodnie ze specyfikacją marki NF Wydajność elektryczna nr LCIE 103-15B, autonomiczne akumulacyjne
termodynamiczne ogrzewacze wody (zgodnie z EN 16147 o profilu upustu L 200 l i o profilu upustu XL 270 L). To urządzenie jest zgodne z dyrektywami UE 2014-30-EMC
dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej i dyrektywy niskonapięciowej 2014-35-UE oraz dyrektywy UE-2013-814 w sprawie Ekoprojektu.
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Ref.
A

Wymiary / konstrukcja

MODEL
Odpływ kondensatu
Całkowita wysokość

B

200 L

270 L

1214

1548

1526

1859

C

Wysokość wlotu wody zimnej

302

302

D

Wysokość wylotu wody ciepłej

960

1300

E

Całkowita szerokość

621

621

F

Całkowita głębokość

647

647

Wymiary w mm

12
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Montaż
1.

Schemat ideowy montażu
Montaż podgrzewacza
wody

Rozpakowanie

Przenoszenie

Posadowienie

Przyłącze hydrauliczne

Wypełnienie

Przyłącze elektryczne

Podłączenie zasilania

Ustawienia

Koniec
montażu

2.

Rozpakowanie
Należy przestrzegać zaleceń dotyczących rozpakowania znajdujących się na opakowaniu ogrzewacza
wody.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki produktu wynikające z rozpakowania produktu
przeprowadzonego niezgodnie z naszymi zaleceniami.

3.

Przenoszenie
Należy przestrzegać zaleceń dotyczących transportu i przenoszenia znajdujących się na opakowaniu
ogrzewacza wody.

Aby przenieść podgrzewacz wody, należy skorzystać z pasa przewidzianego do tego celu,
uważając, by przenosić go w sposób odpowiedni, patrz następujący rysunek.
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1

4.

1

Gwarancja

1

Posadowienie produktu

4.1.

Konfiguracje zabronione

•

Podgrzewacz wody czerpiący powietrze z pomieszczenia ogrzewanego.

•

Montaż w pomieszczeniach zapylonych.

•

Czerpanie powietrza zwierającego rozpuszczalniki lub substancje wybuchowe.

•

Montaż w pomieszczeniu, w którym panują ujemne temperatury.

•

Przedmioty umieszczone u góry ogrzewacza wody

4.2.

Zalecenia
Jeżeli ogrzewacz wody jest umieszczony powyżej pomieszczeń mieszkalnych, należy zamontować
pod nim zbiornik retencyjny.

Tabliczka
znamionowa
znajdująca
się
powyżej
wylotu gorącej wody musi
być dostępna przez cały
czas.

Minimalna odległość pomiędzy
podłogą a sufitem potrzebna do
montażu produktu:

200 L: 1627 mm
270 L: 1948 mm

Przed
napełnieniem
podgrzewacz wody należy
wypoziomować przy użyciu
podkładek w razie potrzeby.

Podgrzewacz wody powinien być zamontowany na gładkiej,
równej powierzchni i nie powinien stykać się ze ścianą.
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Zamocować podgrzewacz wody przy użyciu jednej z dostarczonych stopek mocujących.
Podgrzewacz wody powinien być (zgodnie z artykułem 20 EN 60335-1) przymocowany do podłogi przy użyciu
uchwytu mocującego dostarczonego do tego celu.

4.3.

Montaż


Pomieszczenie nieogrzewane, w którym panuje temperatura wyższa niż 5°C i odizolowane od ogrzewanych
pomieszczeń mieszkalnych.


Pomieszczenie zalecane: podziemne lub częściowo podziemne, w którym temperatura wynosi powyżej 10°C przez cały rok.

Przykłady pomieszczeń nieogrzewanych:
•

Garaż: odzyskiwanie energii wydzielonej przez eksploatowany sprzęt gospodarstwa domowego.

•

Pralnia: osuszanie pomieszczenia i odzyskiwanie energii utraconej przez pralki i suszarki.

•

Pomieszczenie zakopane częściowo: odzyskiwanie energii uwolnionej z gleby i ścian piwnicy.



Ograniczenia montażowe
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Konserwacja,
utrzymanie i
naprawa

Gwarancja

Wizualizacja podgrzewacza wody na rysunku powyżej służy wyłącznie do celów poglądowych.

Aby zapobiec recyrkulacji powietrza, należy przestrzegać podanych minimalnych odległości.
Aby uniknąć przenoszenia drgań, produkt nie powinien stykać się ze ścianami.
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i spadku wydajności, wloty i wyloty powietrza nie powinny być w
żaden sposób zablokowane, zakryte lub zatkane.
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5.

Montaż

Ustawienia /
Użytkowanie

Konserwacja,
utrzymanie i
naprawa

Gwarancja

Przyłącze hydrauliczne

Montaż obiegu wody użytkowej jest zabroniony.
W przypadku awarii urządzenia pracującego w ramach
obiegu, gwarancja nie obowiązuje.
Zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami zamieszczonymi na początku dokumentu.
Wlot wody zimnej jest oznaczony niebieskim, a wylot wody gorącej kołnierzem czerwonym. Są one gwintowane ze skokiem
20/27 (3/4").
W przypadku regionów z bardzo twardą wodą (Th> 20°f), zaleca się jej uzdatnienie. Użycie zmiękczacza zapobiegnie obniżeniu
twardości wody poniżej 15°f. Zmiękczacz nie powoduje wygaśnięcia gwarancji, o ile został zatwierdzony do użytku do Francji
i będzie wyregulowany zgodnie z zasadami sztuki, regularnie sprawdzany i konserwowany.
Właściwości korozyjne wody nie powinny przekraczać norm określonych w DTU 60.1.

5.1.

Przyłącze wody zimnej

Przed przystąpieniem do połączenia hydraulicznego należy upewnić się, że sieć rur jest czysta.
Instalacja powinna być wykonana przy użyciu zabezpieczeń o mocy 0,7 MPa (7 bar) (brak w zestawie), opatrzonych
znakiem NF (NF EN 1487) podłączonych bezpośrednio do wlotu zimnej wody ogrzewacza wody.

Ponieważ woda może wypływać z rury spustowej
urządzenia obniżającego ciśnienie, rura wylotowa
powinna wychodzić na zewnątrz. Niezależnie od
rodzaju instalacji, powinna ona posiadać zawór
odcinający na zasilaniu zimnej wody, powyżej
zabezpieczeń.
Przewody odprowadzające wodę z urządzeń
zabezpieczających powinny być połączone z
kanalizacją poprzez syfon. Należy zamontować je w
środowisku
o
dodatnich
temperaturach.
Zabezpieczenia
powinien
być
regularnie
uruchamiane (1-2 razy w miesiącu).
Instalacja powinna być wyposażona w reduktor
ciśnienia, jeżeli ciśnienie zasilania jest większe niż 0,5
MPa (5 bar). Reduktor ciśnienia powinien być
zamontowany na wlocie do sieci dystrybucyjnej
(przed zespołem zabezpieczającym). Zaleca się
ciśnienie od 0,3 do 0,4 MPa (3-4 bar).
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5.2.

Montaż

Konserwacja,
utrzymanie i
naprawa

Ustawienia /
Użytkowanie

Gwarancja

Przyłącze wody ciepłej
Francuskie przepisy wymagają, by w pomieszczeniach przeznaczonych do użytku jako toalety,
maksymalna temperatura wody ciepłej w punktach poboru wynosiła 50°C. W innych pomieszczeniach,
temperatura wody ciepłej w punktach poboru jest ograniczona do 60°C.
W przypadku stosowania rur z tworzywa sztucznego (np. PER wielowarstwowe, itp.), wymagany jest
montaż regulatora termostatycznego mocy grzejnika. Powinien on być wyregulowany w zależności od
wydajności użytego materiału.

5.3.

Montaż rury odprowadzającej skropliny
I.
II.

III.

Wprowadzić rurę odprowadzającą (3) skropliny do
kolektora (2) z tyłu urządzenia po prawej stronie.
Zamocować zacisk (1) na rurze odprowadzającej i
wcisnąć go do miejsca zachodzenia na siebie rury
i kolektora.
Podłączyć drugi koniec rury do kanalizacji poprzez
syfon.

1
Należy przewidzieć syfon przepływowy na ścieki.

6.

Wypełnienie ogrzewacza wodą
W przypadku ogrzewaczy wody typu ACI, jeżeli zasilanie elektryczne ogrzewacza wody pozostaje
wyłączone przez okres dłuższy niż 1 tydzień, ogrzewacz wody powinien zostać wysuszony.

I.

Otworzyć zawór lub zawory wody ciepłej.

II.

Otworzyć zawór zimnej wody znajdujący się na urządzeniu zabezpieczającym (upewnić się, że zawór spustowy
urządzenia znajduje się w pozycji zamkniętej).

III.

Po przepłynięciu wody przez zaworów zamknąć je. Ogrzewacz wody jest wypełniony wodą.

IV.

Sprawdzić kilkakrotnie szczelność przewodów połączeniowych i sprawne działanie elementów hydraulicznych
poprzez otwarcie zaworu odprowadzającego zespołu bezpieczeństwa, aby wyeliminować obecność
jakichkolwiek pozostałości w zaworze spustowym.
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7.

Montaż

Ustawienia /
Użytkowanie

Konserwacja,
utrzymanie i
naprawa

Gwarancja

Przyłącze elektryczne
Zaleca się, aby przeczytać ostrzeżenia znajdujące się na początku dokumentu.

7.1.

Zalecenia / środki bezpieczeństwa

Odnieść się do schematu okablowania znajdującego się na wewnętrznej stronie okładki.
Ogrzewacz może zostać podłączony do zasilania wyłącznie po napełnieniu wodą, patrz rozdział
„Napełnienie podgrzewacza wodą” – „Montaż”. Zalecamy montaż stabilnego zasilania dla
podgrzewacza wody w celu zoptymalizowania wydajności produktu.
Połączenie elektryczne powinno być wykonane przy odłączonym zasilaniu przez wykwalifikowanego specjalistę.
Ogrzewacz wody powinien być podłączony do jednofazowego zasilania 230 V 50 Hz.
Połączenie elektryczne musi być zgodne z normami i standardami NFC 15-100 i przepisami obowiązującymi w kraju, w
którym został ogrzewacz wody zamontowany. Instalacja powinna obejmować:
•

Wyłącznik wielobiegunowy 16 A (krzywa C minimum) z rozwarciem styków co najmniej 3 mm.

•

Zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowym 30 mA.

Naprawy termostat wyposażonego we wzmacniacz mocy mogą mieć miejsce wyłącznie w naszym zakładzie.
Nieprzestrzeganie tej klauzuli powoduje wygaśnięcie gwarancji.

7.2.

Połączenie elektryczne bezstykowe w trybie zasilania w godzinach szczytu

Grzejnik elektryczny i pompa ciepła nie mogą pracować w trybie zasilania w godzinach szczytu w tej konfiguracji.
Patrz schemat połączeń na stronie tytułowej.

7.3.

Podłączenie

I.

Usunąć kolumnę przednią, odnieść się do sekcji Otwarcie produkt do celów konserwacji.

II.

Podłączyć przewód zasilania na listwie zaciskowej (3).

III.

Odkręcić śruby mocujące (1) i otworzyć zacisk kabla (2).

IV.

Umieścić przewód w obudowie i zabezpieczyć go poprzez zamknięcie zacisku kabla (2).

V.

Dokręcić śrubę mocującą (1), aby zabezpieczyć zacisk kabla.

1
2
3
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8.

Montaż

Ustawienia /
Użytkowanie

Konserwacja,
utrzymanie i
naprawa

Gwarancja

Uruchomienie
Jeśli ogrzewacz wody jest przechylony, należy odczekać co najmniej 1 godzinę przed uruchomieniem.
Przy pierwszym uruchomieniu, pompa ciepła uruchamia się z opóźnieniem 5 minut.

I.

Włączyć ogrzewacz wody.

II.

Sprawdzić, czy kod błędu nie wyświetla się na panelu sterowania.

III.

Dokonać ustawień podgrzewacza wody, odnieść się do rozdziału „Ustawienia / Użytkowanie”.

IV.

W przypadku połączenia elektrycznego na sygnał godzin szczytowych, przełączyć przełącznik na tryb działania
wymuszonego (I), aby od razu rozpocząć pracę ogrzewacza.
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Ustawienia /
Użytkowanie

Montaż

Konserwacja,
utrzymanie i
naprawa

Gwarancja

Ustawienia / Użytkowanie
1.

Panel sterowania
Listwa zasilająca
Przycisk potwierdzenia usterki i
trybu awaryjnego
Lampka działania
pompy ciepła

Lampka montażowa

Regulacja nastawy
temperatury

Lampka działania
wzmacniacza mocy

Pokrętło wyboru trybu
Tryb
nieobecności

2.

Tryb ECO (nastawa
temperatury 54°C)

Opis piktogramów

Przycisk potwierdzenia
usterki

Przycisk potwierdzenia usterki zapala się tylko wtedy, gdy wystąpiła
usterka.
Krótkie naciśnięcie tego przycisku potwierdzi usterkę.
Przytrzymanie tego przycisku spowoduje przejście do trybu
awaryjnego. Te operację przeprowadza się wyłącznie na prośbę
obsługi klienta

21

Ustawienia /
Użytkowanie

3.

Opis trybów działania
Tryby działania urządzenia są wydajniejsze w przypadku pracy a stabilnym zasilaniu.

Opis
Umożliwia zarządzanie nastawioną temperatura ogrzewacza wody w celu
dostosowania do własnych potrzeb.
Praca przy obniżonej temperaturze nastawionej (54 °C)

Przedłużona nieobecność: zapobieganie zamarzaniu
podgrzewacza wody (15 °C)

3.1.

Praca w trybie ręcznym

Ten tryb umożliwia ustawienie temperatury gorącej wody w zakresie od 50°C do 62°C. Ten tryb umożliwia
optymalizację wytwarzania wody ciepłej w zależności od zużycia. Aby tego dokonać, można użyć wzmacniacza mocy.
W przypadku połączenia elektrycznego w trybie zasilania w godzinach szczytu, należy wybrać większą nastawę w cel
zapewnienia komfortu.

Ustawiona temperatura: 56°C

3.2.

Ustawiona temperatura min.: 50 °C

Ustawiona temperatura maks.: 62 °C

Praca w trybie ECO

W tym trybie ogrzewacz wody sprzyja pracy z pompą ciepła. Tryb ten optymalizuje zużycie energii w optymalnej
temperaturze zadanej (54°C), która oferuje największą wydajność.
Ten tryb jest zalecany w przypadku zastosowania zasilania stabilnego.

22

W zależności od warunków instalacyjnych (zasilanie stabilne lub w trybie godzin szczytu) i temperatury w pomieszczeniu, w
tym trybie urządzenie może pracować ze wzmacniaczem mocy.
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Montaż

Ustawienia /
Użytkowanie

Konserwacja,
utrzymanie i
naprawa

Gwarancja

Praca w trybie nieobecności

Tryb ten umożliwia oszczędności i zabezpieczenie zbiornika na czas dłuższej nieobecności: ustawienia umożliwiają
utrzymanie temperatury wody powyżej 15°C, co zapewnia zabezpieczenie przed korozją.
Jeżeli nieobecność trwała dłużej niż dwa dni, na zakończenie działania trybu nieobecności, ogrzewacz realizuje
ogrzewanie mające na celu wyeliminowanie bakterii legionella.
Domyślnie produkt przeprowadzi w sposób autonomiczny ogrzewanie mające na celu
wyeliminowanie bakterii legionella (ogrzewanie do maksymalnej ustawionej temperatury) co 30 dni
lub jeżeli zostanie wykryty zostanie poziom ryzyka proliferacji bakterii.
W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek usterki lub jeżeli urządzenie wykryje temperaturę powietrza
poza zakresem pracy pompy ciepła (5°C do 35°C), zostanie uruchomiony wzmacniacz mocy, celem
zapewnienia minimalnej ilości ciepłej wody użytkowej.
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Ustawienia /
Użytkowanie

Konserwacja,
utrzymanie i
naprawa

Gwarancja

Konserwacja, utrzymanie i naprawy
Wskazówki dla użytkownika

1.

Jeżeli nie ma możliwości pracy w trybie nieobecności lub jeżeli urządzenie jest wyłączone, należy opróżnić ogrzewacz wody.
Procedura jest następująca:
I.

Odciąć zasilanie elektryczne.

III.

Otworzyć zawór wody ciepłej.

II.

Zamknąć wlot wody zimnej.

IV. Otworzyć zawór spustowy urządzenia
zabezpieczającego.

2.

Konserwacja

W celu podtrzymania wydajności podgrzewacza wody, zaleca się regularne prowadzenie czynności konserwacyjnych.
Konserwacja wykonywana przez UŻYTKOWNIKA:
Co

Kiedy

Urządzenie
zabezpieczające

1-2 razy na miesiąc

Stan ogólny

Raz na miesiąc

Jak
Poruszyć zaworem bezpieczeństwa.
Sprawdzić właściwy przepływ.
Sprawdzić ogólny stan urządzenia: brak kodu usterki
brak wycieków wody na przyłączach...

,

Przed otwarciem kolumny przedniej i pokrywę górnej należy wyłączyć urządzenie.

Konserwacja wykonywana przez EKSPERTA:

Wycieki
skroplin

Wzmacniacz elektryczny

Raz na rok

Sprawdzić stan rury odprowadzającej skropliny.

Raz na rok

Upewnić się co do poprawnego działania grzejnika
elektrycznego przeprowadzając pomiar mocy.
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Konserwacja,
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Gwarancja

Zabrania się osobom nie posiadającym wiedzy o urządzeniach chłodniczych dostępu do śruby
regulacyjnej regulatora ciśnienia. Wszelkie ustawienia regulatora uzyskania bez pozytywnej opinii
producenta mogą prowadzić do wygaśnięcia gwarancji. Odradza się zmianę ustawień regulatora przed
wyczerpaniem wszelkich innych rozwiązań naprawczych.
Konserwacja wykonywana przez PERSONEL POSIADAJĄCY WIEDZĘ O URZĄDZENIACH CHŁODNICZYCH:
Co

Kiedy

Jak

Wymiana ciepła
prowadzona przez pompę
ciepła

Co 2 lata*

Upewnić się co do odpowiedniej wymiany ciepła pompy ciepła.

Co 2 lata*

Części składowe pompy
ciepła

Płyn chłodniczy

Sprawdzić działanie wentylatora w dwóch prędkościach
i działanie zaworu gazu gorącego.

Co 5 lat*

Sprawdzać ilość płynu.

* Częstotliwość konserwacji powinna wyższa w przypadku zapylenia otoczenia.

3.
3.1.

Otwarcie produktu do celów konserwacji
Dostęp do przedziału regulacyjnego

I.

Wyjąć śrubę (1) podtrzymującą górną pokrywę (2).

II.

Zdjąć górną pokrywę i umieścić ją w taki sposób, aby nie zakłócała czynności na ogrzewaczu wody.

III.

Odkręcić 2 śruby (3) mocujące kolumnę ogrzewacza wody.

IV.

Podnieść kolumnę przednią i umieścić ją na lewej osłonie w gniazdach (4) przewidzianych do tego celu.
Obchodząc się z kolumną, należy zwracać uwagę na przewód.

3.2.
I.

Dostęp do przedziału pompy ciepła
Zdjąć pokrywę górną i kolumnę przednią, odnieść się do pkt 3.1.
Obchodząc się z kolumną, należy zwrócić uwagę na przewód.

II.
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Wyjąć element z tworzywa sztucznego przytrzymujący dwie części osłony.
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Gwarancja

2
1

III.

Odblokować każdą z części osłony, obracając je.

IV.

Wyciągnąć 2 części osłony, podnosząc je i odkładając je w taki sposób, aby nie zakłócały czynności na
podgrzewaczu wody.

4.

Naprawa

W przypadku nieprawidłowego działania, awarii ogrzewania lub uwalniania pary przy spuszczaniu wody, odciąć zasilanie i
skontaktować się z monterem.
Rozwiązywanie problemów powinny być wykonywane wyłącznie przez specjalistę.

4.1.

Zarządzanie / sygnalizacja usterek
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek, zaświeci się lampka

.

4.1.1. Zarządzanie / sygnalizacja usterek „Zbiornik”

Bł. 07 Usterka ACI

3 mignięcia lampki
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Bł. 21 Usterka elekt. czujnika powietrza

7 mignięcia lampki

Bł. 305 Usterka spójności pomiarowej

11 mignięcia lampki

Gwarancja

4.1.2. Zarządzanie / sygnalizacja usterek pompy ciepła

Bł. 28 Brak wydajności
rozmrażania

4.2.

3 mignięcia lampki

Kody błędów

Alarm może zostać zawieszony lub zresetowany poprzez naciśnięcie przycisku (krótkie naciśnięcie) potwierdzenia (patrz
„Panel sterowania”).

4.2.1. Kody błędów zbiornika
Kod błędu

Przyczyny

Czujnik temperatury
Bł. 03
Wody wadliwy
Usterka elekt. lub poza zakresem czujnika
pow.
pomiarowym

Bł. 07
Usterka
ACI

28

Brak wody w
zbiorniku lub
otwarte połączenie
ACI

Konsekwencje

Nie można
odczytać
temperatury wody:
brak ogrzewania.

Naprawa
Sprawdzić połączenia (znacznik A1) czujnika
temperatury wody (osłona).
Sprawdzić osłonę czujnika od kątem wilgoci.
W razie potrzeby wymienić czujnik.

Wypełnić zbiornik wodą.
Brak
ogrzewania

Sprawdzić obwód ACI (podłączenie,
okablowanie i przewodność wody itd.)
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Sprawdzić połączenie (znacznik A1)
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Bł. 21
Usterka elekt.
czujnika
powietrza

Montaż

Czujnik temperatury
wody wadliwy lub
poza zakresem
pomiarowym

Ustawienia /
Użytkowanie

Zatrzymanie
pompy ciepła.
Ogrzewanie

Konserwacja,
utrzymanie i
naprawa

Gwarancja

Sprawdzić połączenia (znacznik A4) i
umiejscowienie czujnika powietrza
wchodzącego. W razie potrzeby wymienić
wiązkę czujnika.

elektryczne

parownika

Bł. 305
Usterka spójności
pomiarowej

Wykrycie wilgoci
na czujniku
parownika

Ogrzewanie
elektryczne

Sprawdzić, czy powierzchnia panelu sterowania
jest sucha i że złącze jest podłączone.
Usterka może zniknąć po wysuszeniu
czujników.
Jeżeli usterka nadal występuje: wymienić wiązki
czujników.

4.2.2. Kody błędów pompy ciepła
Kod błędu
Bł. 25
Usterka zasilania
sprężarki

Bł. 28 Brak
wydajności
rozmrażania

Przyczyny
Bezpieczeństwo
termiczne
sprężarki

Konsekwencje

Naprawa

Zatrzymanie pompy

Sprawdzić połączenia sprężarki (znacznik R1),
presostatu, kondensator rozruchowego (15 mF).
Sprawdzić rezystancję uzwojeń sprężarki.

ciepła.
Ogrzewanie
elektryczne.

Zatrzymanie
Usterka systemu
rozmrażania

pompy ciepła.
Ogrzewanie
elektryczne

Bł. 302
Utrata płynu

30

Nie wymianu
ciepła na
parowniku

Ogrzewanie
elektryczne

Sprawdzić stan parownika. Sprawdzić
ilość płynu R134a (urządzenie
rozmrożone). Sprawdzić działanie
wentylatora. Sprawdzić prawidłowe
odprowadzanie kondensatu.

Sprawdzić stan parownika. Sprawdzić
czystość wlotów powietrza. Upewnić się,
że nie istnieją żadne przeszkody / obiekty
na wlotach powietrza.

Prezentacja
produktu

Bł. 304
Wyjście z

Montaż

Przegrzanie lub
przeciążenie
R134a

Ustawienia /
Użytkowanie

Ogrzewanie
elektryczne

Konserwacja,
utrzymanie i
naprawa

Gwarancja

Sprawdzić rezystancję uzwojeń
sprężarki.
Sprawdzić ilość płynu R134a.

MAP
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Prezentacja
produktu

4.3.

Montaż

Ustawienia /
Użytkowanie

Konserwacja,
utrzymanie i
naprawa

Gwarancja

Inne awarie bez wyświetlanych kodów usterek

Stwierdzona awaria

Możliwa przyczyna

Diagnostyka i naprawa

Większa ilość ciepła
Brak wody gorącej

Brak zasilania elektrycznego
podgrzewacza wody: bezpiecznik,
okablowanie itd.

Sprawdzić napięcie na przewodach
zasilania
Sprawdź parametry instalacji (patrz
zakresy pracy)

Niewystarczająco ciepła woda

Nie ma stabilnego głównego
zasilania pogrzewacza.

Upewnić się, że urządzenie
posiada stałe zasilanie.
Sprawdzić przewody powrotu
zimnej wody w obiegu ciepłej
wody
użytkowej
(możliwość
usterki mieszacza).

Zbyt niska nastawa temperatury.

Ustawić wyższą temperaturę.

Wybrano tryb ECO, temperatura
powietrza poza zakresem.

Wybrać tryb AUTO. Sprawdzić
zakresy programowania.

Element grzewczy lub jego
okablowanie częściowo nie
pracują.

Sprawdzić rezystancję świecy na
złączu wiązki świecy, jak również
sprawdzić san świecy.
Sprawdzić termostat.

Niski przepływ wody gorącej w kranie.

Wzmacniacz mocy nie działa.

Zanieczyszczony filtr zabezpieczenia.

Wyczyścić filtr (patrz rozdział
Konserwacja).

Podgrzewacz jest zakamieniony.

Usunąć kamień z podgrzewacza.

Mechaniczne zabezpieczenie termostatu.

Zresetować zabezpieczenie
termostatu rezystancji

Wadliwy termostat elektryczny

Wymienić termostat.

Wadliwa rezystancja.
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Wymienić układ rezystancji

Prezentacja
produktu

Ustawienia /
Użytkowanie

Montaż

Zapach.

Konserwacja,
utrzymanie i
naprawa

Brak syfonu na zabezpieczeniu lub
odpływie kondensatu

Awaria panelu sterowania lub
problem z wyświetlaniem

Gwarancja

Zamontować syfon.

Brak wody w syfonie i w urządzeniu
zabezpieczającym.

Wypełnić syfon.

Brak zasilania.

Sprawdzić zasilanie.

Usterka panelu.

Wymienić panel.

Po dokonaniu czynności konserwacyjnych lub rozwiązaniu problemów, należy upewnić się co do prawidłowego działania
ogrzewacza wody.

Wartości rezystancji czujników w zależności od temperatury

4.4.

Czujnik osłony, czujniki parownika, czujnik powietrza wlotowego

Rezystancja [Ohm]

----- Czujnik osłony, czujniki parownika, czujnik powietrza wlotowego

Temperatura [°C]

5.

Serwis posprzedażowy
Używać wyłacznie części zamiennych pochodzenie producenta. Wszystkie czynności na częściach
elektrycznych powinne być wykonywane przez specjalistę.
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Konserwacja,
Ustawienia /
Prezentacja
Gwarancja
utrzymanie i
Montaż
W kontaktach
dokładny typ podgrzewacza i jego numer seryjny umieszczony
produktuz dystrybutorem marki należy określaćUżytkowanie
naprawajest wskazany z tyłu broszury.
na etykiecie znajduje się powyżej wylotu gorącej wody. Adres serwisu posprzedażowego

30

Prezentacja
produktu

Montaż

Konserwacja,
utrzymanie i
naprawa

Ustawienia /
Użytkowanie

Gwarancja

Znak handlowy
Kod handlowy

Numer seryjny
Numer producenta

Przed otwarciem pokrywy górnej i kolumny przedniej (aby dowiedzień się więcej na temat otwierania pokrywy,
patrz „Otwarcie produktu do celów konserwacji”) należy wyłączyć urządzenie.
Części zamienne mogą być zamawiane przez specjalistę bezpośrednio na portalu obsługowym na stronie
internetowej marki.
Ref.

1

1

4
5

Pokrywa górna

2

Płaszcz izolacyjny
sprężarki

3

Zespół sprężarki

4

Zespół parownika

5
6

5

Osłona

6

Czujnik powierza wlotowego

7
8
9
10

7

Czujnik na wlocie
parownika

8

Kolumna przednia

9

Zespół sterowania
Zespół panelu
sterowania

2
3

Opis

4

10
11

Wzmacniacz mocy

11
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Gwarancja

Gwarancja
1.

Zakres gwarancji

Gwarancja nie obejmuje awarii występujących na skutek:
•

•

•

Nienormalnych warunków panujących w otoczeniu:
•

Uszkodzenia spowodowane wstrząsami i upadkami podczas przenoszenia po wyjeździe z zakładu
produkcyjnego.

•

Umieszczenie urządzenia w miejscu narażonym na skutki mrozu lub złej pogody (środowiska
wilgotne, wywołujące korozję lub nieprawidłowo wentylowane).

•

Wykorzystanie wody posiadającej charakterystyki korozyjne, takie jak określone przez normę
sanitarną DTU 60-1 załącznik 4 woda gorąca (poziom chlorków, siarczanów, wapnia, oporności i
TAC).

•

Woda o Th <15°C.

•

Ciśnienie wody powyżej 0,5 MPa (5 bar).

•

Zasilanie z wysokimi przepięciami (gniazdo sieciowe, piorun itp.).

•

Uszkodzenia wynikające z nieprzewidywalnych problemów wynikających z wyboru lokalizacji (miejsca
niedostępne), których można było uniknąć w drodze natychmiastowej naprawy urządzenia.

Montażu niezgodnego z przepisami, normami i zasadami techniki, a w szczególności:
•

Nieprawidłowo zamontowane lub niefunkcjonalne urządzenie zabezpieczające (reduktor ciśnienia,
zawór zwrotny lub zawór regulacyjny itp. umieszczony przed urządzeniem zabezpieczającym).

•

Brak lub nieprawidłowy montaż nowego urządzenia zabezpieczającego zgodnego z normą DIN EN 1487
przy zmianie jego kalibracji

•

Brak muf (żeliwnych, stalowych lub izolujących) na przewodach połączenia wody gorącej może
powodować korozję.

•

Nieprawidłowe podłączenie elektryczne: niezgodne z NFC 15-100, nieprawidłowe uziemienie,
niewystarczający przekrój kabla, podłączenie do przewodów elastycznych bez okuć metalowych,
nieprzestrzeganie schematów połączeń z zalecanych przez producenta.

•

Włączanie urządzenia bez uprzedniego wypełnienia (ogrzewanie na sucho).

•

Umieszczenie urządzenia niezgodne z instrukcjami zawartymi w broszurze.

•

Korozja z powodu nieszczelności rury.

•

Instalacja obiegu wody użytkowej.

•

Nieprawidłowe ustawienie w przypadku montażu osłoniętego.

•

Konfiguracja osłony niezgodna z naszymi zaleceniami.

Niewłaściwej konserwacji:
•

Nadmierne osadzanie się kamienia na elementach grzewczych lub urządzeniach zabezpieczających.

•

Niekonserwowanie zespołu zabezpieczającego przynoszące skutek w postaci nadciśnienia.

•

Brak czyszczenia parownika i zlewania skroplin.

•

Modyfikacja oryginalnego wyposażenia bez uzyskania opinii ze strony producenta lub użycie
niezalecanych przez niego części zamiennych.

Urządzenie, które prawdopodobnie spowodowało szkodę powinno pozostać na miejscu do
dyspozycji ekspertów, a poszkodowany powinien poinformować swojego ubezpieczyciela.
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Gwarancja

2.

Warunki gwarancji

Ogrzewacz wody powinien być zamontowany przez osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia zgodnie z zasadami
sztuki, standardów i wymagań naszych służb technicznych.
Ogrzewacz wody powinien być używany i regularnie konserwowany przez specjalistę.
Zgodnie z naszą gwarancją zapewniamy wymianę lub nieodpłatną dostawę do naszego dystrybutora lub montera
części uznanych za wadliwe przez nasze służby oraz w stosownych przypadkach związanych z danym urządzeniem,
koszty transportu i wszelkie odszkodowania wynikające z rozszerzenia gwarancji z wyłączeniem kosztów robocizny.
Nasza gwarancja obowiązuje od daty montażu (oryginał faktury za montaż), a w przypadku braku dokumentu
uwzględnia się datę produkcji wskazaną na etykiecie ogrzewacza wody plus sześć miesięcy.
Gwarancja na część zamienną lub zamienny podgrzewacz wody (w ramach gwarancji) przestaje obowiązywać w tym
samym czasie co gwarancja dla części zamiennej lub wymienionego ogrzewacza wody.
Koszty lub uszkodzenia wynikające z wadliwego montażu (mróz, urządzenie zabezpieczające
niepodłączone do kanalizacji, brak zbiornika retencyjnego) lub trudności w dostępie do urządzenia
nie mogą w żaden sposób być przypisane działaniom producenta.
Postanowienia niniejszych warunków gwarancji nie wykluczają gwarancji ustawowych w stosunku ukrytych wad i
usterek, które obowiązują w każdym przypadku w rozumieniu art 1641 Kodeksu Cywilnego.
Awaria jednej części składowej w żaden sposób nie uzasadnia wymiana całego urządzenia.
W takim przypadku należy dokonać wymiany uszkodzonej części.
Dostawy części zamiennych potrzebnych do korzystania z naszych produktów są zapewnione przez okres 7 lat od
daty ich produkcji.
Na obszarach, gdzie występuje twarda woda, użycie zmiękczacza wody nie powoduje wygaśnięcia gwarancji pod
warunkiem, że zmiękczacz wody jest ustawiony zgodnie z zasadami sztuki, regularnie sprawdzany i konserwowany
(twardość wody wynosić powyżej 15°f).
GWARANCJA:
Podgrzewacz wody: 5 lat (szczelność zbiornika)
2 lata (elektronika).
Pompa ciepła:

2 lata (termodynamika).

KONIEC OKRESU
UŻYTKOWANIA:
•

Przed demontażem urządzenia odłączyć zasilanie i przystąpić do jego opróżnienia.

•

Podczas procesu spalania niektórych części składowych mogą się uwalniać toksyczne
gazy. Nie należy spalać urządzenia.

•

Pod koniec okresu użytkowania, urządzenie powinno być przetransportowane do zakładu
zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych wyposażonego w urządzenia do odzysku
cieczy. Aby uzyskać więcej informacji na temat istniejących centrów zbiórki odpadów,
należy skontaktować się z lokalnymi służbami zbiórki odpadów.

•

Czynnik chłodniczy umieszczony w jednostce nie może być w żadnym wypadku uwolniony
do atmosfery. Wszelkie czynności odgazowania są zabronione.

•

Nie wyrzucać urządzenia razem z odpadami domowymi, lecz przekazać je do punktu
przeznaczonego do tego celu (punkt zbiórki), gdzie można je recyklingowi.

Deklaracja zgodności:
Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami:
•

2014-35-UE dotycząca niskiego napięcia

•

2014-30-UE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

•

2013-814-UE uzupełniająca dyrektywę 2009/125/EC dotyczącą Ekoprojektu

•

2011/65/UE dotyczącą RoHS
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego urządzenia R134a wynosi 1430 g.
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Sprężarka

Czujnik
parownika
Wentylator

Skraplacz
rozruchowy
sprężarki

Parownik z prawej
strony

Element grzewczy
ACI

Czujnik termostatu

AC

R2
IHM
Czujnik
sterowania
czujnikiem

AL
A3
R1

Termostat

A4
T1

CS
Karta
sterowania

Główny
terminal
zasilania

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

Zabezpieczenie
sprężarki

POUR LA MAINTENANCE
DE VOTRE CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Czujnik powietrza
wlotowego

Skonsultuj się ze swoim monterem
Consult your installer / Konsulteerige
paigaldajaga

www.atlantic-polska.pl
*

Na rachunku za energię elektryczną do ogrzewania wody w porównaniu do konwencjonalnego
elektrycznego ogrzewacza wody.

U0561580 A

