Navodila za namestitev,
uporabo in vzdrževanje

Zastopstvo, dobava, montaža, servis
MKM Nova d.o.o., Celovška 291, 1000 Ljubljana
Tel: 01 58 37 940, Fax: 01 51 91 454,
E-pošta: mkmnova@siol.net, www.mkm-nova.si

GAHP-A
Plinske absorpcijske toplotne črpalke zrak - voda

Napajanje s plinom in obnovljivimi viri energije

I Introduction

Revision: U
Code: D-LBR548
Ta navodila je pripravilo in natisnilo podjetje »Robur S.p.A.«; razmnoževanje celote ali dela je prepovedano.
Original teh navodil se nahaja v podjetju »Robur S.p.A.«.
Vsakršna uporaba teh navodil, razen za osebno uporabo, mora biti v naprej odobrena s strani podjetja »Robur
S.p.A.«.
Pravice zakonsko registrirane blagovne znamke na ta navodila ne vplivajo.
Z namenom nenehnega izboljševanja kakovosti svojih izdelkov, si podjetje »Robur Spa« pridružuje pravico do
spremembe podatkov in vsebine tega priročnika brez predhodnega obvestila.
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I Introduction

I UVOD
Navodila
▶
usposobljene monterje, za pravilno instalacijo
Ta navodila so sestavni del GAHP-A enote ina se naprave;
morajo izročiti končnemu uporabniku skupaj z
▶
projektante, za specifične informacije o napravi.
napravo.
Prejemniki
Ta navodila so namenjena za:
▶
končne uporabnike, za ustrezno in varno uporabo
naprave ;

Nadzorna naprava
Za delovanje GAHP-A enota potrebuje nadzorno napravo
(DDC, CCP/CCI ali zunanje zahteve), ki mora biti priključena s
strani instalaterja.

II SIMBOLI IN DEFINICIJE
II�1 LEGENDA
NEVARNOST

OPOZORILO

OPOMBE

POSTOPEK

Zunanja enota = generična krmilna naprava (npr termostat, ura
ali katerikoli drug sistem) opremljena z breznapetostnim NO
kontaktom in se uporablja kot kontrola za start/stop GAHP
enote.
CCI Controller (Comfort Controller Interface) = opcijsko naprava
za nastavitev Robur, ki vam omogoča upravljanje do treh GAHP
enot (A, WS, GS) z modulacijo toplote.
CCP Controller (Comfort Control
Panel) = naprava za
nastavitev Robur, ki vam omogoča upravljanje v načinu
modulacije do treh GAHP enot in vseh sistemskih komponent
(sonde, preklopnih/mešalnih ventilov, obtočnih črpalk), vključno z
integriranim kotlom.
DDC Control (Direct Digital Controller) = opcijsko Robur
naprava za nadzor enega alir več Robur naprav (GAHP toplotne
črpalke, GA hladilniki in AY kotli) v ON/OFF načinu.
RB100/RB200 Devices (Robur Box) = opcijsko vmesne naprave
ki dopolnjujejo DDC, ki se lahko uporabijo za razširitev funkcij
(ogrevanje/hlajenje/priprava sanitarne tople vode, in nadzor
sistemskih komponent, kot so zunanji generatorji, regulacijski
ventili, obtočne črpalke, tipala).
Heat generator = oprema (npr. kotel, toplotna črpalka,

itd…), ki proizvaja toploto in / ali sanitarno toplo vodo.
GUE (Gas Utilization Efficiency) = index učinkovitosti plina, ki je
II�2 IZRAZI IN DEFINICIJE
enak razmerju med proizvedeno toplotno energijo in energijo
GAHP Naprava/Enota = enakovredni izrazi, oba se uporabljata za goriva (glede na kurilnost plina).
imenovanje plinske absorpcijske toplotne črpalke GAHP (Gas Ab- First start-up = prvi zagon lahko izvede samo TAC.
sorption Heat Pump).
S61/Mod10/W10 Boards = elektronske table na GAHP enoti,
TAC = Tehnični Asistenčni Center je MKM Nova d.o.o.
za nadzor vseh funkcij in da zagotovi komunikacijo z ostalimi
napravami in uporabnikom.

III OPOZORILA
III�1 SPLOŠNA IN VARNOSTNA
OPOZORILA

Izjava o skladnosti
Po zaključeni instalaciji mora instalacijsko podjetje lastniku oz.
stranki zagotoviti Izjavo o skladnosti v skladu z

Usposobljenost
instalaterja
Instaliranje lahko izvaja registrirano podjetje z
usposobljenim osebjem , s specifičnim znanjem
na področju ogrevanja, hlajenja, električnih
sistemov in plinskih naprav v skladu z zakoni,
ki veljajo v državi instaliranja.

nacionalnimi/lokalnimi predpisi in navodili/določbami proizvajalca.

Zloraba
Naprava se sme uporabljati le za namene za katere je bila
oblikovana. Vsaka druga raba se šteje za nevarno. Nepravilna
uporaba lahko vpliva na delovanje, trajanje in varnost
naprave. Upoštevajte navodila proizvajalca.
Nevarne situacije
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III
▶

Naprave ne zaženite v nevarnih razmerah, kot so: vonj po
plinu, problemi z vodovodom / električnim / plinskim
sistemom, deli naprave pod vodo oz. poškodovani, motnje v
delovanju, onemogočanje oz. izogibanje nadzornih in varnostnih
naprav.
▶

▶

▶

V primeru nevarnosti, zahtevajte intervencijo
usposobljenega osebja.

Ne zaupajte otrokom, osebam z fizičnimi,

duševnem razvoju, osebam s slabim znanjem in
izkušnjam o uporabi naprave.
Tesnost plinskih komponent
▶ Pred izvedbo kakršnihkoli del na delih naprave, ki so
povezani s plinom je potrebno zapreti plinsko pipo.
Po končanem postopku opraviti preizkus tesnosti v
skladu z veljavnimi predpisi.

Vonj po plinu
Če vonjaš plin:
▶ Ne
uporabljaj električnih naprav kot so
telefon, multimetri ali ostale naprave, ki lahko
povzročajo iskre ob napravi.
▶
▶

▶

Zapri dovod plina na plinski pipi.
Na zunanji napajalni električni plošči izklopi dovod
električne energije.
Umaknite se od naprave in po telefonu pokličite
usposobljeno osebo na intervencijo.

Zastrupitev
▶
Preveri če je plinska napeljava tesna v skladu z
veljavnimi predpisi.
▶

Po končanem postopku opraviti preizkus tesnosti v
skladu z veljavnimi predpisi.

Gibljivi deli
Naprava vsebuje gibljive dele.
▶ Varoval ne odstranjuj med obratovanjem in pred
odklopom napajanja.
Nevarnost opeklin
Naprava vsebuje zelo vroče dele
▶ Ne odpiraj naprave in se ne dotikaj notranjih delov
dokler se naprava ne ohladi.
▶

zdravju, če jo zaužijemo, udihamo ali pride v stik s
kožo.
▶

▶

V primeru iztekanja tekočine izklopi napajanje
elektrike in plina (samo če to lahko narediš brez
nevarnosti).
Zahtevaj pomoč od TAC (tehnični asistenčni center).

V primeru nevarnosti izklopite električno napajanje in
dobavo plina samo v primeru, če to lahko storite
popolnoma varno.

senzornimi oz. mentalnimi motnjami oz. motnjami v

▶

Opozorila

Ne dotikaj se izpušne cevi dokler se ta ne
ohladi.

Tlačne posode
Naprava vsebuje tlačno posodo, katere tesnost je
preizkušena s strani proizvajalca.
▶ Ne izvajaj nikakršnih posegov na tlačni posodi ali
ventilih naprave.
Raztopina voda - amoniak
GAHP enota uporablja raztopino amoniaka in
vode v zaprtem krogu. Razropina je škodljiva

Nevarnost
električnega udara
▶
Izklopi napravo iz električnega omrežja preden
karkoli delaš na delih naprave.
▶

▶

Uporabljaj izključno električne priključke odobrene s
strani proizvajalca.
Zagotovi, da se naprava ne more ponovno vklopiti.

Ozemljitev
Električna varnost je odvisna od učinkovitega sistema
ozemljitve, pravilne povezave na napravo in instalacije
v skladu z veljavnimi predpisi.
Oddaljenost od vnetljivih in gorljivih materialov
▶
Ne shranjuj vnetljivih in gorljivih materialov (papir,
raztopine, barve, …) v bližini naprave.
Vodni kamen in korozija
Odvisno od kemičnih in fizikalnih lastnosti vode v
sistemu lahko vodni kamen ali korozija poškoduje
napravo (Odstavek 3.7 stran. 22).
▶

Preveri tesnost sistema

▶

Izogibaj

se

pogostim

dopolnjevanjem sistema.
Koncentracija klorida
Koncentracija kloridov ali prostega klora v vodi v
sistemu ne sme presegati vrednosti v tabeli 3.2, stran
22.
Agresivne snovi v zraku
Halogenirani ogljikovodiki ki vsebujejo klor in fluoride
povzročajo korozijo. Vstopni zrak v napravo ne sme
vsebovati agresivnih snovi.
Kisel kondenzat dimnih plinov
▶
Odvajaj kisel kondenzat dimnih plinov kot je
navedeno v odstavku 3.11 stran. 24, v skladu s
trenutnimi predpisi za odvod dimnih plinov.
povzroči trajne poškodbe njenih delov.
▶

Samo v primeru nevarnosti lahko izklopite
napajanje, sicer napravo vedno in izključno izklopite
preko predvidenih krmilnih naprav (DDC, CCP/CCI ali
zunanje zahteve).

Izklop naprave
Izklop napajanja naprave med obratovanjem lahko

Navodila za namestitev, uporabo in vzdrževanje GAHP-A
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1 Lastnosti in tehnični podatki

V primeru napake
Dela in popravila na notranjih delih naprave se sme
izvajati samo s strani TAC in z uporabo originalnih
delov.
▶

V primeru okvare naprave in/ali obrabe kateregakoli
sestavnega dela, le tega ne smete popravljati ali
menjati sami temveč morate klicati TAC.

Redno vzdrževanje
Pravilno vzdrževanje zagotavlja učinkovito in dobro
delovanje naprave.
▶

▶

▶

▶

Vzdrževanje mora biti opravljeno po navodilih
proizvajalca in v skladu z veljavnimi predpisi (glej
poglavje 7 str. 35).
Vzdrževanje in popravila naprave lahko zaupate samo
podjetjem, ki so pooblaščena za delo s plinskimi
napravami in sistemi.
Sklenite pogodbo s pooblaščenim specializiranim
podjetjem za redna vzdrževanja in servisiranje v
primeru okvar.
Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

Razgradnje in odlaganje
V kolikor je potrebno napravo razgraditi, za odvoz
pokličite proizvajalca za odvoz.

Nadalje, so v skladu s priporočili sledečih standardov:
▶
UNI EN 677 Specifične zahteve za kondenzacijske kotle z
nominalno toplotno močjo do 70 kW.
▶

EN 378 Hladilni sistemi in toplotne črpalke.

Ostale veljavne določbe in standardi
Izgled, instalacija, delo in vdrževanje sistema naj se izvajajo v
skladu z veljavnimi predpisi, odvisno od države in področja,
in v skladu z navodili proizvajalca. Še zlasti morajo biti
izpolnjeni predpisi v zvezi z naslednjimi:
▶
Plinski sistemi in oprema.
▶
Električni sistemi in oprema .
▶
▶
▶
▶

Ogrevalni in klimatski sistemi in toplotne črpalke.
Varstvo okolja in izpuhi produktov izgorevanja.
Požarna varnost.
Katerimkolim drugim uporabnim zakonom, standardom

ali predpisom.

III�3 IZKLJUČITVE ODGOVORNOSTI IN
GARANCIJE
Proizvajalec in uvoznik ne prevzemata odgovornosti iz
pogodbenega ali ekstra pogodbenega razmerja v
primeru poškodb zaradi nepravilne instalacije in / ali
uporabe in / ali napake, ki bi nastale zaradi
neupoštevanja pravil oz. proizvajalčevih navodil za
uporabo.

Shranite navodila
»Navodila za namestitev, uporabo in vzdrževanje«
morajo biti vselej priložena napravi in morajo
biti izročena novemu lastniku ali instalaterju ob
prodaji ali odstranitvi naprave.

III�2

▶

▶
▶

▶

▶

▶

2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility Directive" k o t
amandma in dodatki.
2006/95/EC "Low Voltage Directive" kot amandma in dodatki.

2006/42/EC "Machine Directive" a m a n d m a i n d o d a t k i .
▶ 97/23/EEC "Pressure Equipment Directive" k o t a m a n d m a
in dodatki.
▶

▶

Skladnost

EU direktive in standardi
Absorbcijske toplotne črpalke serije GAHP imajo certifikat EN
12309-1 in -2 in so v skladu s sledečimi direktivami:
▶ 2009/142/EC "Gas Appliances Directive" amandma in
dodatki.
▶

Garancija naprave se zavrne zlasti v primeru:

▶

▶
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nepravilne instalacije.
zlorabe.
Neupoštevanje navodil proizvajalca za instalacijo,
uporabo in vzdrževanje.
Sprememba ali modifikacija naprave ali kateregakoli
njenega sestavnega dela
Ekstremni delovni pogoji ali delovanje izven obsega
nastavitev proizvajalca.
Poškodbe, ki jih povzročajo zunanji dejavniki kot so
sol, klor žveplo ali druge kemične substance
vsebovanje v instalacijski vodi ali prisotne v zraku,
na mestu postavitve naprave.
Nenavadno vplivi zaradi postavitve ali instalacije
naprave, (mehanske obremenitve, pritiski, vibracije,
vročinski vplivi, kratki stiki...).
Pošodbe, ki nastanejo zaradi višjih sil

1 Lastnosti in tehnični podatki

1 LASTNOSTI IN TEHNIČNI PODATKI
1�1

LASTNOSTI

Delovanje
Na osnovi termodinamičnega voda-amoniak absorpcijskega procesa (H20– NH3), naprava proizvaja toplo vodo z uporabo zunanjega zraka
kot obnovljivega vira energije in zemeljskega plina (ali UNP) kot primarne energije.
Termodinamični proces se odvija v hermetično zaprtem krogu, in varjeni konstrukciji, popolnoma tesni, tovarniško testirani, ki ne
potrebuje vzdraževanja in dopolnitve medija.
Mehanske in termo-hidravlične komponente
▶
▶

▶

▶

▶
▶

▶
▶

jeklen zaprt krog, zunanjost obdelana z epoxy barvo
zaprta zgorevalna komora (type C) primerna za zunanjo
instalacijo;

▶

varnostni termostat generatorja, z ročno ponastavitvijo;

▶

termostat temperature dimnih plinov , z ročno ponastavitvijo;

▶

sensor temperature lamel generatorja;

vodni toplotni izmenjevalnik iz titanovega nerjavnega jekla
iz posode in cevi, zunaj izoliran;

▶

varnostni ventil zaprtega kroga;

▶

by-pass ventil med krogom z visokim in nizkim tlakom;

latentni toplotni prenosnik dimnih plinov iz nerjavnega jekla;
zračni izmenjevalnik z rebrasto tuljavo, iz jeklenih cevi in
aluminijastih lamel;

▶

ionizacijski krmilnik plamena;

sevalni mrežni gorilnik opremljen z vžigom in napravo za
detekcijo plamena, reguliran z elektronsko kontrolno enoto;

avtomatski mikroprocesorsko krmiljen odtaljevalni ventil;
standardi ali S1 tišji ventilator (manšja porabe električne
energije in manjša emisija hrupa).

Krmilne in varnostne naprave
▶
S61 elektronska tabla z mikroprocesorjem, LCD zaslon in
gumb;
▶
▶
▶

Mod10 dodatna elektronska tabla (integriran v S61);
pomožna W10 elektronska tabla
merilnik pretoka vode;

Slika 1�1 – Servisna plošča

▶

EM plinski ventil z dvojnim sprožilcem;

▶

proti zamrzitvena funkcija za vodni krog;

▶

sensor za prekinitev odvoda kondenzata.

Standardni ali tišji ventilator
Glede na tip ventilatorja je GAHP-A enota razpoložljiva v dveh
variantah:
▶
standardni ventilator, za uporabo, kjer ni omejitev glede
hrupa;
▶

tišji ventilator za uporabo, kjer se zahteva nizka raven
hrupa;

1�2

DIMENZIJE
LEGENDA
G
Plinski priključek Ø ¾” F
B
Priključek vode - dovod Ø 1¼” F
A
Priključek vode - odvod Ø 1¼” F

Detail hidravličnih / plinskih povezav

Navodila za namestitev, uporabo in vzdrževanje GAHP-A
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1 Lastnosti in tehnični podatki

Slika 1�2 – Mere (Standarda ventilacija)

Slika 1�3 – Dimenzije (varčen tih ventilator)
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1 Lastnosti in tehnični podatki
1�3 KOMPONENTE
Slika 1�4 – Notranje komponente – pogled spredaj
1

12

2
3

4

5
6
7

11
10
8

9

LEGENDA
1. Ventilator (S1 verzija)
2. Merilno mesto za dimne pline
3. Plinski ventil
4. Dovod zraka za zgorevanje
5. Ventilator
6. Transformator za vžig
7. Tmix sonda
8. Oljna črpalka
9. Priključek za povratek vode: “ G 1” ¼ F
10. Priključek za dovod vode: “ G 1” ¼ F
11. Priključek plina
12. TA senzor (temperatura ambienta)

Navodila za namestitev, uporabo in vzdrževanje GAHP-A
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1 Lastnosti in tehnični podatki

Slika 1�5 – Notranje komponene – pogled iz leve strani

1

2
3
4

5

6

LEGENDA
1. Reset termostata dimnih plinov
2. Senzor termostata dimnih plinov
3. Ø 80mm izhod dimnih plinov
4. Senzor temperature lamel generatorja
5. Vklop in elekrode za nadzor
6. Senzor kondenzata

10

1 Lastnosti in tehnični podatki

Slika 1�6 – Notranje komponente – pogled iz desne strani

2

8

6
1
5

7

4

3

LEGENDA
1. TG sonda
2. Varnostni ventil
3. Merilnik pretoka vstope pipe
4. Sonda vstopne temperature
5. Varnostni termostat
6. Ventil za odtaljevanje
7. Sonda povratne temperature
8. Teva Sonda

Navodila za namestitev, uporabo in vzdrževanje GAHP-A

11

1 Lastnosti in tehnični podatki
1�4 SHEMA ELEKTRIČNIH POVEZAV
Slika 1�7 – Diagram ožičenja naprave z ventilatorjem z nizko porabo (S1)

LEGEND
SCH1
SCH2
SCH3
TER
CNTBOX
PWRTR
BLW
PMP
IGNTR
IGN
FLS

12

Nadzornik S61
W10 vezje komandne plošče
Mod10 vezje komandne plošče
Priključitvene sponke napajanja
Nadzor plamena
Transformator komandne plošče
Ventilator
Oljna črpalka
Vžigalni transformator
Vžigalne elektrode
Senzor plamena

LS
GV
TC
TL
FM
CWS
VD
FAN
CF
FS
THRC

Plinski ventil ON indikcijska lučka
Plinski EM ventil
Termostat dimnih plinov
Varnostni termostat generatorja
Merilnik pretoka
Senzor kondenzirane vode
Ventil za odtaljevanje
Ventilator
Filter kondenzator
Grelni element za odtok kondenzata
Senzor temperature povratka tople
vode

THMC
TMIX
TA
TG
TF
TEVA
TK
MA
REED

Senzor temperature pretoka tople vode
Senzor temperature zgorevalnega zraka
Senzor temperature okolice
Senzor temperature Generatorja
Tipalo temperature dimnih plinov ali lamel
generatorja
Senzor iztopne temperature uparjalnika
Termostat grelnega elementa odvoda
kondenzata
kondenzata
Priključitvene sponke
Senzor vrtenja oljne črpalke

1 Lastnosti in tehnični podatki

Slika 1�8 – Diagram ožičenja naprave s standardnim ventilatorjem

LEGEND
SCH1
SCH2
SCH3
TER
CNTBOX
PWRTR
BLW
PMP
IGNTR
IGN
FLS
LS

S61 vezje nadzorne plošče
W10 vezje nadzorne plošče
Mod10 vezje nadzorne plošče
Priključitvene sponke napajanja
Nadzor plamena
Transformator komandne plošče
Puhalnik
Hidravljična črpalka
Vžigalni transformator
Vžigalne elektrode
Senzor plamena
Plinski ventil ON indikcijska lučka

GV
TC
TL
FM
CWS
VD
FAN
C
FS
THRC
THMC

Plinski EM ventil
Termostat dimnih plinov
Varnostni termostat generatorja
Merilnik pretoka
Senzor kondenzirane vode
Ventil za odtaljevanje
Ventilator
Ventilator kondenzatorja
(ni nameščen na tišjih enotah)
Grelni element za odtok kondenzata
Senzor temp povratka tople vode
Senzor temperature pretoka tople vode

1�5 ELEKTRONSKE NADZORNE PLOŠČE
▶

Elektronske nadzorne plošče (S61+Mod10)
Enota električne plošče vsebuje:
▶
Elektronska Plošča S61 (Slika 1.9 s t r . 15), z mikroprocesorjem, ki kontrolira napravo in prikazuje podatke, sporočila
in operativne kode. Naprava se spremlja in programira
preko zaslona in gumba.

▶

TMIX
TA
TG
TF
TEVA
TK
MA
REED

Senzor temperature zgorevalnega zraka
Senzor temperature okolice
Senzor temperature Generatorja
Tipalo temperature dimnih plinov ali lamel
generatorja
Senzor iztopne temperature uparjalnika
Termostat grelnega elementa odvoda
kondenzata
Priključitvene sponke
Senzor vrtenja oljne črpalke

Pomožna Mod10 elektronska plošča (Slika 1.10 str.
16), prekriva S61, skrbi za modulacijo moči gorilnika,
ventilatorja in vodne obtočne črpalke.
Satelitski W10 electronska p l o š č a (Slika 1.11 str. 16),
vmesno povezana z S61 ploščo in se nahaja tik ob njej, se
uporablja za nadzor procesa odtaljevanja GAHP enote.

Navodila za namestitev, uporabo in vzdrževanje GAHP-A
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Slika 1�9 – Elektronska nadzorna plošča S61

LEGENDA
SCH1
SCH3

Elektronska nadzorna plošča S61
Elektronska plošča Mod10 (poglej
posebno sliko za več detailov)
A1, A2
Pomožni vhodi
ENC
Gumb
F1
Varovalka T 2A
F2
Varovalka T 10A
F3
Varovalka T 2A
F4
Varovalka T 3,15A
FAN
(BK, WH, BR) Izhod ventilatorja
FS5
(24V AC) Napajanje nadzorne plošče 24-024 Vac
IGN.BOX (L, N) Enota za napajanje nadzora
plamena 230 Vac
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J1
J10
J82
JP10
JP12

Mostiček CAN BUS
Mostiček N.O. kontakt
Konektor nadz.plošče W10 (on Mod10)
6 polni konektor za nadzor plamena
Tipalo dimnih plinov ali lamel
generatorja
JTAG
Konektor za programiranje S61
MAIN
230V (L, N) Napajanje nadz. plošče S61
230 Vac
CONTACT Normalno odprt kontakt črpalke
P7
(R, W, Y, O) Omogoči vhod
P8
(GND, L, H) Konektor CAN BUS
PUMP
230V (L, N) Izhod za napajanje oljne
hidravljične črpalke

SPI
SRT1
SRT2
TA
TA1
TA2
TCN
TF

Komunikacijska vrata s ploščo
Mod10
Vhod za senzor vrtenja oljne črpalke
Vhod za merilec pretoka tople vode
Senzor temperature zraka okolice
Vhod senzorja na izhodu iz uparjalnika
Neuporabljen
Vhod senzorja temperature zraka
zgorevanja
Vhod za termostat dimnih plinov

1 Lastnosti in tehnični podatki

Slika 1�10 – Mod10 krmilnik

LEGENDA
HFLOW
CFLOW
J51
HPMP
CPMP
NC1-C1
CN5
J82
J83
CN1

Neuporabljen
Senzor kontrole kondenza
SPI konektor
Izhod za kontrolo črpalke primarne tople vode (0-10 V)
Izhod za kontrolo ventilatorja z nizko porabo (0-10V)
Status navedb zaklenjenih opozoril/napak
Kontrola puhalnika
W10 priključek pomožnega krmilnika
W10 povezava za kabelski ščit W10
Vhodi 0-10V (neuporabljeni)

Mod10 controller

Slika 1�11 – W10 elektronki krmilnik

1�6 NAČIN DELOVANJA

LEGENDA
FS1
Kontakt ventila za odtaljevanje
JP1
Komunikacija z S61/Mod10

▶

ON/OFF ali modulirano delovanje
GAHP enota lahko deluje na dva načina:

▶

način (1) ON/OFF, On (s polno močjo) ali Off, z obtočno
črpalko s konstantnim oz. spremenljivim pretokom;
način (2) MODULIRANJE, pri različni obremenitvi od 50% do
100% moči, z obtočno črpalko s spremenljivim pretokom.

Navodila za namestitev, uporabo in vzdrževanje GAHP-A
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Za oba načina, (1) ali (2), so predvidene specifične krmilne
naprave (Poglavje 1.5 str. 13).

1�7

NADZOR

Nadzorne naprave
Naprava lahko deluje le če je povezana s krmilno napravo
izbrano med:
▶
(1) DDC control
▶

(2) CCP/CCI control

▶

(3) zunanja zahteva

možnost vmesnika z BMS;
Funkcionalnost DDC-ja se lahko razširi s pomožnimi Robur
napravami RB100 in RB200 (npr. servisne zahteve, proizvodnja
sanitarne tople vode, nadzor zunanjih generatorjev, nadzor
senzorjev, ventilov v sistemu ali obtočnih črpalk,...).
▶

1�7�2 Nastavitev sistema (2) z CCP/CCI (modulacijsko
GAHP
enoto)
CCP/CCI krmilnik lahko nadzira do 3 GAHP enote v
modulacijskem načinu (zato samo A/WS/GS, razen AR/ACF/AY),
plus vklju čen ON/OFF kotel. Za dodatne podrobnosti in
diagrame poglej v CCP/CCI navodila in navodila za načrtovanje.

1�7�1 Nastavitev sistema (1) z DDC (GAHP enota ON/OFF)
DDC krmilnik je sposoben upravljati naprave, eno GAHP enoto, CCP/CCI Control
ali celo več Robur GAHP/GA/AY enot v kaskadi, samo v Poglej navodila za napravo CCP/CCI.
ON/OFF načinu (ne modulacije). Za več podrobnosti, ki se
1�7�3 Nastavitev sistema (3) z zunanjo zahtevo (GAHP
nanašajo na DDC, RB100, RB200 poglej navodila.
enota ON/OFF)
DDC Krmilnik
Napravo lahko krmilimo tudi preko omogočenih generičnih
naprav (npr. termostati, ure, gumbi, kontaktorji...) opremljenimi
Glavne funkcije so:
▶
prilagajanje in nadzor ene (ali več) Robur enot na z breznapetostnimi NO kontakti. Ta sistem zagotavlja samo
osnoven nadzor (on/off, s stalno nastavljeno temperaturo), torej
absorpcijski liniji (GAHP, GA, AY);
brez pomembnih funkcij sistemov (1) in (2). Priporočljivo je, da
▶
prikaz vrednosti parametrov in nastavitev;
se omeji njihovo uporabo na enostavne naprave in z eno
▶
urno programiranje;
napravo.
▶
nadzor klimatske krivulje;
Za povezavo izbrane naprave na elektronsko tablo sistema
▶
diagnostika;
prosim poglej poglavje 4.4 str. 28.
▶
izbris napak;

1�8 TEHNIČNE KARAKTERISTIKE
(poglej tabelo 1.1 str. 17).
Tabela 1�1 – GAHP-A HT tehnični podatki
GAHP-A
NAČIN OGREVANJE
G.U.E. izkoristek plina
%
Toplotna moč
kW
G.U.E. izkoristek plina
%
OPERATING POINT A7W35
Toplotna moč
kW
G.U.E. izkoristek plina
%
OPERATING POINT A7W65
Toplotna moč
kW
G.U.E. izkoristek plina
%
OPERATING POINT A-7W50
Toplotna moč
kW
Nominal (1013 mbar - 15°C)
kW
Ogrevalna moč
Dejanska maksimalna
kW
maximum za ogrevanje
°C
Temperatura tople vode primar
maximum za pripravo tople sanitarne vode
°C
maximum ogrevanje
°C
Vstopna temperatura tople vode
maximum za pripravo tople sanitarne vode
°C
minimum pri stalnem obratovanju (11)
°C
Termična diferenca
nominal
°C
nominal
l/h
Pretok tople vode
maximum
l/h
minimum
l/h
Izguba tlaka tople vode
nominal tlak vode (A7W50)
bar
°C
Temperatura okoliškega zraka (suh termometer) maximum
minimum
°C
ELEKTRIČNE SPECIFIKACIJE
Napetost
V
Napajanje
TIP
Frekvenca
50 Hz supply
nominal
kW
Električna priključna moč
minimum
kW
Stopnja zaščite
IP

HT

OPERATING POINT A7W50
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GAHP-A HT S1
152 (1)
38,3 (1)

164 (1)
41,3 (1)
124 (1)
31,1 (1)
127 (1)
32,0 (1)
25,7
25,2
65
70

5
5
6052
0
305
5
1055
6
55
3000
30
5
4000
10
,
1400
370
0,430(2)
4
40
01
-15 40(7)
0,
404
230
3-00
SINGLE
PHASE
(2
1
50
)52
0,83 ((5)
(3
0,56 (5)
705
X5D
)0
55,

6
5

0,90 (5)
-

X
5
D

1 Lastnosti in tehnični podatki

GAHP-A HT

GAHP-A HT S1

INSTALACIJSKI PODATKI

Poraba plina

metan G20 (nominal)
methane G20 (min)
G25 (nominal)
G25 (min)
G27 (nominal)
G27 (min)
G30 (nominal)
G30 (min)
G31 (nominal)
G31 (min)

NOx emisijski razred
NOx emisije
CO emisije
Hrup moč Lw (max)
Hrup moč Lw (min)
Hrup tlak Lp at 5 metres (max)
Hrup tlak Lp at 5 metres (min)
Minimalna temperatura skladiščenja
Maximalen tlak vode v obratovanju
Maximalen pretok kondenzata
Vsebnost vode v aparatu
Priključek vode
Priključek plina
Dimniški izhod
Dimenzije
Teža
Zahtevan pretok zraka
Nadtlak ventilatorja
SPLOŠNE INFORMACIJE
INSTALACIJSKI NAČIN
HLADILNI MEDIJ
MAXIMALNI TLAK HLADILNEGA KROGA

m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
kg/h
kg/h
kg/h
kg/h
ppm
ppm
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
°C
bar
l/h
l

TIP
navoj
TIP
navoj
Premer (∅ )
Nadtlak
širina
globina
višina
V obratovanju

AMONIAK R717
VODA H2O

2,72 (3)
1,34
3,16 (9)
1,57
3,32 (12)
1,62
2,03 (4)
0,99
2,00 (4)
0,98
5
25
36
82,1 (8)
60,1 (10)
-30
4
4
4
F
1 1/4
F
3/4
80
80
848 (6)
1258

"G
"G
mm
Pa
mm
mm
mm
kg
m3/h
Pa

kg
kg
bar

75,3 (8)
72,3 (8)
53,3 (10)
50,3 (10)

1281 (6)
390

1537 (6)
400
11000
40
B23P, B33, B53P
7
10
32

Opombe:
(1) Po standardu EN12309-2
(2) Za pretoke različne od nazivnih glej »Navodila za načrtovanje«
(3) PCI (G20) 34,02 MJ/m3 (1013 mbar 15 °C).
(4) PCI (G30/G31) 46.34 MJ/kg (1013 mbar 15 °C).
(6) Splošne dimenzije brez dimovodnih kanalov.
(7) Posebna različica je na voljo kot dodatna opcija za delovanje pri -30 °C.
(8) Vrednosti jakosti hrupa se merijo v skladu z metodologijo merjenja intenzivnosti po standardu EN ISO 9614.
(9) PCI (G25) 29,25 MJ/m3 (1013 mbar 15 °C).
(10) Maksimalne ravni zvočnega tlaka v prostem polju z usmerjevalnim faktorjem 2, pridobljeni iz ravni zvočne moči v skladu s standardom EN ISO 9614.
(11) V skladu s predhodnimi pogoji so nižje temperature dovoljene
(12) PCI (G27) 27,89 MJ/m3 (1013 mbar 15 °C).

Navodila za namestitev, uporabo in vzdrževanje GAHP-A
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Tabela 1�2 – PED podatki
GAHP-A
PED podatki

ELEMENTI POD
TLAKOM

Generator
Izravnalna komora
Uparjalnik
Regulator količine medija
transformator
Mešanica
medija absorberja
Črpalka mešanice

TESTI TLAK (V ZRAKU)
MAXIMALNI TLAK HLADILNEGA KROGA
STOPNJA POLNENJA

l
l
l
l
l
l
bar g
bar g
kg of NH3/l

SKUPINA TEKOČINE

2 TRANSPORT IN POSTAVITEV
2�1 OPOZORILA
Poškodbe nastale med transportom ali instalacijo
Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe nastale med
transportom ali instalacijo.
Prevzem
▶ Ob prevzemu preverite, da med transportom ni prišlo
do poškodb na embalaži, kovinski plošči ali lameli
tuljave.
▶

Po odstranitvi embalaže preverite, da je naprava
nepoškodovana in popolna.

Embalaža
▶ Embalažo odstranite šele po postavitvi naprave
▶

Ne puščajte delov embalaže v dosegu otrok
(plastika, polistiren, žeblji...) saj so potencialno
nevarni.

Teža
▶
Žerjav in dvižna oprema mora biti primerna za nalaganje
tovora.
▶

Ne stojte pod visečim tovorom.

2�2 RAVNANJE
Ravnanje in dvigovanje
▶
Napravo postavite v tovarniški embalaži..
▶

▶

▶
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Za dvigovanje naprave uporabljajte trakove ali jermena vstavljene
v luknje na dnu(slika 2.1 str. 20).
Uporabite dvižne nosilce, da bi se izognili poškodbam zunanje
plošče ali lamelne tuljave (slika 2.1 str. 20).
Ravnanje v skladu z varnostnimi predpisi na mestu postavitve.

GAHP-A

HT

HT S1
18,6
11,5
3,7

1
1
6,3 1,
3
3,3 6,,
4
55 5,7
6
32 ,
3
0,146 53,5
GROUP 1° 335
2
4,5 8

2 Transport in namestitev

Slika 2�1 – Navodila za dviganje

V primeru uporabe viličarja ali paletnika
upoštevaj navodila za rokovanje na embalaži.

2�3 NAMESTITEV NAPRAVE
Ne instaliraj v zaprt prostor
Naprava je namenjena za instalacijo na prostem.
▶ Ne instaliraj v prostor tudi če ima odprtine.
▶

V nobenem primeru ne zaženi naprave v

prostoru.
GAHP-A Ventilacijska enota
Toplozračna naprava potrebuje veliko prostora,
prezračen in brez ovir, da se omogoči nemoten pretok
zraka na rebrasto tuljavo in prosti izstop zraka nad
ustjem ventilatorja, brez recirkulacije. Nepravilno
prezračevanje lahko povzroči škodo na aparatu.
Proizvajalec ne odgovarja za nepravilno izbiro kraja in
nastavitev instalacije.
Kje instalirati napravo
Naprava je lahko nameščena na tleh, na terasi ali na strehi,
skladno z dimenzijami in težo.
▶

▶

▶

▶

▶

Nameščena mora biti zunaj zgradbe, v področju naravne
cirkulacije zraka, stran od odtočnih cevi in podobno. Ne
zahteva zaščite pred vremenskimi vplivi.
Nobene ovire ali viseče konstrukcije (npr štrleče strehe,
nadstreški, balkoni, police, drevesa) naj ne posegajo nad napravo ali
izpuh dimnih plinov.
Izpuh dimnih plinov naprave ne sme biti blizu odprtin
stavbe oz. odprtin za dovod zraka in morajo biti v skladu z
okoljskimi predpisi.
Ne instalirajte blizu izpušnih dimnih cevi, dimnikov ali
vročega onesnaženega zraka. Da bi naprava pravilno
delovala potrebuje čist zrak.

Odtaljevanje odvajanja vode
V zimskem času je normalno, da se nabere zmrzal na
rebrasti cevi in da naprava izvaja odtaljevalne
cikle
▶

Da bi preprečili prelivanje in škodo se predvidi sistem
odvajanja vode.

Vprašanje hrupa
▶
Preventivno je potrebno oceniti hrup naprave glede na
mesto postavitve, vogale objektov, zaprta dvorišča.
Omejen prostor lahko ojača hrup zaradi odmeva.

Navodila za namestitev, uporabo in vzdrževanje GAHP-A

19

3 Instalacija ogrevalnega kroga
2�4 MINIMALNI ODMIKI
Oddaljenost od vnetljivih in gorljivih materialov
▶ Napravo namestite stran od vnetljivih ali gorljivih materialov
ali komponent, v skladu z veljavnimi predpisi.

Odmiki okoli naprave
Minimalni odmiki prikazani na sliki 2.2 str. 21 so zahtevani
zaradi varnosti, obratovanja in vzdrževanja.

Slika 2�2 – Odmiki

2�5 TEMELJ ZA POSTAVITEV

(2) – instalacija na terasi ali strehi
▶
Konstrukcija objekta mora podpirati skupno težo, težo
naprave in težo podporne osnove.
▶

Konstruktivne lastnosti temelja za postavitev
▶
Postavite napravo na vodoravno ravno površino narejeno iz
ognjevarnega materiala in zadostne nosilnosti.
(1) – instalacija na ravni zemlje
▶
Horizontalna podporna osnova, narejena iz betona ravne
površine in vodoravno, vsaj 100-150 mm večja kot velikost
naprave ob straneh.

Če je potrebno zagotovite pohoden dostop za vzdrževanje
okoli naprave.

Anti vibracijska stojala
Čeprav so vibracije naprave minimalne, se lahko pojavi efekt
resonance na instalacijah na strehi ali terasi.
▶
Uporabite anti-vibracijska stojala.
▶
Prav tako zagotovite anti-vibracijske povezave med napravo
in cevmi za vodo in plin.

3 INSTALACIJA OGREVALNEGA KROGA
3�1 OPOZORILA
Splošna opozorila
Preberite opozorila v poglavju III str. 5, ki
zagotavljajo pomembne informacije o predpisih
in varnosti.
Skladnost s standardi za instalacije
Montaža mora biti v skladu z veljavnimi predpisi, ki
veljajo v državi in mestu, v vezi varnosti, načrtovanje,
izvajanje in vzdrževanje:
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▶

ogrevalnih sistemov;

▶

hladilnih sistemov;

▶

plinskih sistemov;

▶

dimnih izpušnih plinov;

▶

praznenja kondenzata dimnih plinov.

Montaža mora biti tudi v skladu z določbami
proizvajalca.

3 Instalacija ogrevalnega kroga
3�2 INSTALACIJA

▶

Primarni in sekundarni krog
▶
V mnogo primerih je priporočljivo razdeliti hidravlični sistem
na dva dela, primarni in sekundarni krog, povezanih s
hidravlično ločnico ali z zalogovnikom.
Stalen ali spremenljiv pretok vode
GAHP enota lahko deluje s stalnim ali spremenljivim pretokom
vode, glede na ON/OFF ali modulacijski način obratovanja.
Sistem in komponente morajo biti načrtovane in instalirane
natančno.
Minimum nivo vode
Visoka toplotna vztrajnost je ugodna za učinkovito delovanje
naprave. Potrebno se je izogibati zelo kratkim ON/OFF ciklom.
▶
Če je potrebno zagotovite zadosten dodaten volumen vode
(glej navodila za načrtovanje).

3�3 HIDRAVLIČNE POVEZAVE
VODOVODNE ARMATURE
Na desni, na dnu, povezovalna plošča (Slika 1.1, str. 8).
▶
A (= iz) 1"1/4 F – IZHOD VODE (m = Dovod v sistem);

B (= v) 1"1/4 F – VSTOP VODE (r = povratek iz sistema).

Hidravlične cevi, materiali in lastnosti
▶
Uporabite cevi za ogrevalne / hladilne sisteme, zaščitene
pred vremenskimi vplivi, s toplotno izolacijo.

▶

Pranje cevi
Pred povezavo z napravo, natančno očistite
vodovodne in plinske cevi, ter vse dele sistema.
Natančno odstranite ostanke.

Najnujnejši deli primarnega vodovodnega kroga
▶

Vedno zagotovi blizu naprave: dovod in odvod vode (m/r)
2 ANTIVIBRACIJSKA SPOJA na vodnih armaturah;

▶

2 MERILNIKA TLAKA;

▶

2 IZOLACIJSKA KROGELNA VENTILA; na ceveh za dovod vode (r)

▶

▶
▶

1 FILTER UMAZANIH DELCEV
1 REGULACIJSKI VENTIL, če ima obtočna črpalka konstanten
pretok;

▶

1 OBTOČNA ČRPALKA ZA VODO, proti napravi, na ceveh za izstop vode(m)
1 VARNOSTNI VENTIL (3 bar);

▶

1 EXPANZIJSKA POSODA velikosti glede na napravo.

▶

Slika 3�1 – Hidravlični načrt

LEGEND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3�4 VODNAOBTOČNA ČRPALKA
Obtočna črpalka mora biti izbrana in instalirana na bazi tlačnih
izgub vodnega primarnega kroga (cevovodi + komponente +
prenosniki toplote + naprava).
Tlačne izgube naprave so v tabeli 1.1 str. 17 in v navodilih za
projektiranje.
.
(1) OBTOČNA ČRPALKA S STALNIM PRETOKOM
Obtočna črpalka v primarnem krogu mora biti obvezno krmiljena
s strani krmilne plošče S61. (glej odstavek 1.5, str 14)

(2) OBTOČNA ČRPALKA S SPREMENLJIVIM PRETOKOM
Za delovanje s spremenljivim pretokom obvezno uporabi črpalko
Wilo Stratos Para, dobavljiva na zahtevo kot dodatna oprema, ki
se priključi na Mod10 elektronsko ploščo (glej odstavek 1.5 str.
14). Katerikoli druga vrsta črpalke bo delovala s stalnim
pretokom. Glejte navodila za projektiranje za karakteristike
Wilo Stratos črpalke.

3�5

Proti vibracijska povezava
Merilnika tlaka
Regulacijski ventil
Vodni filter
Zaporni ventili
Obtočna črpalka (primarni krog)
Varnostni ventil (3 bar)
Expanzijska posoda
Hidravlična ločnica / zalogovnik s 4 priključki
Obtočna črpalka (sekundarni krog)

PROTI ZAMRZOVALNA FUNKCIJA

Aktivna protizmrzovalna samozaščita
Naprava je opremljena z aktivnim protizmrzovalnim sistemom
za preprečevanje zaledenitve. Protizmrzovalna funkcija (privzeto
vključena) avtomatsko vključi obtočno črpalko primarnega kroga
in če je potrebno tudi gorilnik, ko se zunanja temperatura
približa 0 st C.

Napajanje z električno energijo in plinom
Aktivna protizmrzvalna samozaščita je učinkovita le, če je
zatovljeno napajanje z električno energijo in plinom. V
nasprotnem primeru uporabite protizamrzovalno
tekočino.

3�6

PROTIZMRZOVALNA TEKOČINA
Varnostni ukrepi z glikolom

Navodila za namestitev, uporabo in vzdrževanje GAHP-A
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3 Instalacija ogrevalnega kroga
Proizvajalec in uvoznik zavračata vsako škodo zaradi
nepravilne uporabe glikola.
▶

▶

▶

▶

Z visokim deležem glikola (> 20…30%)
V kolikor je delež glikola ≥ 30% (za etilen glikol) ali ≥ 20%

Vedno preverite ustreznost glikola in rok uporabe pri
dobavitelju. Občasno preverite kvaliteto glikola.
Ne uporabljajte protizmrzovalne tekočine za
avtomobile, niti pocinkanih cevovodov in priključkov.
Glikol spremeni fizične lastnosti vode (gostota,
viskoznost, specifična toplota...). Uporabite ustrezne
velikosti cevovodov, obtočnih črpalk in toplotnih
generatorjev.
Pri samodejnem polnenju sistema z vodo, je potrebna
periodična kontrola vsebnosti glikola.

(za propilen glikol) je potrebno obvestiti MKM Nova d.o.o.
pred prvim zagonom.
Tip glikola proti zmrzovanju
Glikol z inhibitorjem se priporoča, da preprečimo oksidacijo.
Vpliv Glikola
Tabela 3.1 str. 23 p r i k a z u j e vp li ve up o ra b e g li ko la ,
g l ed e n a n je g ov % .

Tabela 3�1 – Tehnični podatki za polnenje hidravličnega kroga
GLIKOL %
TEMPERATURA LEDIŠČA MEŠANICE VODA - GLIKOL
POVEČANJE PADCA TLAKA V %
IZGUBA IZKORISTKA ENOTE

10
-3°C
---

15
-5°C
6%
0,5%

20
-8°C
8%
1%

25
-12°C
10%
2%

30
-15°C
12%
2,5%

35
-20°C
14%
3%

40
-25°C
16%
4%

Kemična priprava in pranje
Neustrezna priprava vode ali pranje sistema lahko
povzroči tveganje za napravo, sistem, okolje in zdravje.

3�7 SISTEM KVALITETE VODE

▶

Odgovornost uporabnika/upravljalca/instalaterja
Instalater, upravljalec in uporabnik morajo zagotoviti
sistem kakovosti vode (Tabela 3.2 str. 22). Neupoštevanje
smernic proizvajalca, lahko vpliva na delovanje, celovitost
in življensko dobo naprave, ter razveljavitev garancije.

▶

▶

▶

Kontaktirajte strokovnjake za pripravo vode ali pranje
sistema.
Preverite združljivost priprave oz. pralnih izdelkov z
obratovalnimi pogoji.
Ne uporabljajte agresivnih snovi za nerjaveče jeklo
ali baker.
Ne puščajte ostankov pranja.

Tabela 3�2 – Kemični in fizikalni parametri vode
KEMIČNI IN FIZIKALNI PARAMETRI VODE V OGREVALNIH/HLADILNIH SISTEMIH
PARAMETER

ENOTA MERITVE DOVOLJENI RANGI

pH
Klorid

\
mg/l
°f
°d
mg/kg
mg/kg
mg/l
\

>7 (1)
< 125 (2)
< 15
< 8.4
< 0.5 (3)
< 0.1 (3)
<1
0-0,4

mg/l
mg/l

< 0.2 (3)
<1
ODSOTNI

Skupna trdota (CaCO3)
Železo
Baker
Aluminij
Langelier’ s index
HARMFUL SUBSTANCES
Prosti klor
Fluoridi
Sulfidi
1
2
3

radiatorji iz aluminija ali lahkih zlitin, morajo imeti pH
vrednost nižjo od 8 (v skladu z veljavnimi predpisi)
max. temperature vode 80 °C
v skladu z veljavnimi pravili

Lastnosti vode v sistemu
Prosti klor ali trda voda lahko poškoduje napravo. Ravnati se po
kemično-fizikalnih parametrih v Tabeli 3.2 str. 23 in predpisih o
pripravi vode za ogrevalne sisteme stanovanjskih in
industrijskih objektov.
Water topping up
Kemično- fizikalne lastnosti vode v sistemu se lahko
spremenijo s časom, kar povzroči slabo delovanje ali pretirano
polnenje.
▶
Zagotovite, da instalacija ne pušča.
▶
Redno kontrolirajte kemično-fizikalne parametre vode, zlasti v
primeru avtomatskega dopolnjevanja.
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3�8

POLNENJE INSTALACIJ
Kako napolniti sistem
Ko zaključite vse vodne, električne in plinske povezave:
1. Dvignite tlak (vsaj 1.5 bar) in odzračite hidravlični krog.
2. Vzpostavite pretok vode (ob izključeni napravi).
3. Preverite in očistite filter na dovodni cevi.
4. Ponovite točke 1, 2 in 3. dokler se tlak ne stabilizira (vsaj
1.5 bar).

3�9

DOVOD PLINA

Plinski priključek
▶

3/4" F

na desni, na dnu, priključna plošča (Slika 1.1 str. 8).
▶
Instalirajte protivibracijsko povezavo med napravo in
plinskim cevovodom
.
Zaporni ventil za plin
▶
Zagotovite plinski zaporni ventil (ročni) na dovodu plina, za
izolacijo naprave, ko je to potrebno.
▶

Izvedite povezavo z veljavnimi predpisi.

3 Instalacija ogrevalnega kroga
Velikost plinskih cevi
Cevi za plin ne smejo povzročiti prevelih tlačnih izgub in s tem
nezadostnega tlaka plina za napravo.

Tlak pina na dovodu
Tlak plina na dovodu v napravo, statični in dinamični, morata biti
v skladu s tabelo 3.3 str. 24, s toleranco ± 15%.

Tabela 3�3 – Tlak plina v omrežju
Kategorije izdelkov

Namembne države
AL, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR,
HR, IT, LT, MK, NO, RO, SE,
SI, SK, TR
AT, CH
AL, BG, CZ, ES, GB, HR, IE, IT,
LT, MK, PT, SI, SK, TR
RO
DE
FR
HU
LU
NL

II2H3B/P

II2H3P
II2ELL3B/P
II2Esi3P
II2HS3B/P
II2E3P
II2L3B/P
II2E3B/P
II2ELwLs3B/P
II2ELwLs3P
I2E(S); I3P
I3P
I2H
I3B/P
I3B

G20 [mbar]

G25 [mbar]

BE
IS
LV

Dovodni tlak plina
supply pressure G25�1
G31 [mbar]
[mbar]

20

30

30

20

50

50

20
20
20
20
25
20

G27 [mbar] G2,350 [mbar]

37
20
25

50
30

25
20
20
20
20

PL

G30 [mbar]

50
37
37

25

30
50
37
30
50
50
37
37
37
37
30

25

20
20

13
13

20
30
30

MT

Neskladni tlak plina (Tabela 3.3 str. 24) lahko
poškoduje napravo in je nevaren.

30

Slika 3�2 – Priključek dimnika

Vertikalne cevi in kondenzate
▶
Vertikalne cevi za plin morajo biti opremljene s sifonom in
odvodom kondenzata.
▶

Če je potrebno izolirajte cevovode.

UNP reducirka tlaka
Z UNP je potrebno namestiti naslednje:
▶
prva faza redukcije v bližini rezervoarja UNP;
▶

druga faza redukcije v bližini naprave.

3�10 IZPUH DIMNIH PLINOV
SKLADNO S STANDARDI.
Naprava je odobrena za priklop na izpušne sisteme tipov
prikazanih v tabeli 1.1 str. 17.
Priključek za izpušni sistem
▶

Ø 80 mm (s tesnilom),

Na levi, zgoraj (Slika 3.2 str. 24).
Komplet za izpuh dimnih plinov
Naprava se dobavi s kompletom za izpuh dimnih plinov, ki ga
vgradi instalater. Komplet vsebuje (Slika 3.2 str. 24):
▶
1 cev Ø 80 mm, dolžine 300 mm, z merilnim mestom za
analizo dimnih plinov;
▶

1 objemka;

▶

1 90° lok Ø 80 mm;

▶

1 dežna kapa.

LEGENDA
A
B
C
D

Lok 90° Ø 80
PCev Ø 80 D=300 mm
Dežna kapa
Objemka

Kako instalirati izpuh dimnih plinov
Slika 3.2 str. 24 J34:

Navodila za namestitev, uporabo in vzdrževanje GAHP-A
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4 Električna instalacija

1. Odstranite sprednjo ploščo;
2. Pritrdite objemko z distančnikom na levo stransko ploščo
naprave;
3. Namestite cev (B) na lok (A).
4. Namestite dežno kapo (C) na cev (B);
5. Odstranite zaščitni pokrov;
6. Vstavite lok in cev v priključek za izpuh dimnih
plinov;
7. Namestite objemko (D) in dežno kapo;
8. Namestite sprednjo ploščo nazaj.

▶

▶

Spoj med cevjo in kolektorjem mora ostati viden.

Kolektor odvoda kondenzata dimnih plinov
Za izvedbo izpusta kondenzata:
▶
Določi velikost odvoda za kapaciteto maksimalne
kondenzacije (Tabela 1.1 str. 17).
▶
▶

▶

Pokrov preprečuje vstop vode in tujkov v napravo preden
je izpušni komplet nameščen. Zato se ga odstrani šele
preden se vstavi izpušni komplet.

Valovita cev za odvod kondenzata mora biti priključena na
odvodni kolektor odvoda.

▶

Uporabi plastične materiale odporne na kisline pH 3-5.
Poskrbite za min. 1% naklon, npr. 1 cm za vsak m dolžine
(sicer je potrebna » booster« črpalka).
Preprečite zmrzovanje.
Če je možno razredčite kondenzat z odpadnimi vodami
(npr. kopalnice, pomivalni stroji, pralni stroji, …).

Slika 3�3 – Mesto odvoda kondenzata

Dimnik
Če je potrebno se aparat lahko priključi na dimnik.
▶
Za velikost dimnika glej Tabelo 1.1 str. 16 in navodila za
projektiranje.
▶
Če se na dimnik montira več naprav, je obvezno vgraditi
protipovratno loputo na izpuh vsake naprave.
▶

▶

Dimnik mora biti projektiran, testiran in izdelan strokovno, z
materiali in komponentami, ki so v skladu s predpisi, ki
veljajo v državi namestitve.

B

Vedno vgradite merilno mesto za analizo dimnih plinov na
dostopnem mestu.

3�11 ODVOD KONDENZATA DIMNIH PLINOV

Kislost kondenzata in predpisi glede izpuha
Kondenzat dimnih plinov vsebuje agresivne kisle snovi.
Poglejte veljavne predpise, ki veljajo za kondenzat
dimnih plinov in odvod.
▶

Če je potrebno namestite nevtralizacijsko napravo
primerne velikosti.

Ne uporabite žlebov za odvod kondenzata
Ne spuščajte kondenza v žlebove zaradi nevarnosti
korozije materialov in nastanek ledu.
Priključek kondenzata dimnih plinov
Priključek za odvod kondenzata dimnih plinov se nahaja na levi
strani naprave. (Slika 3.3 str. 24).
▶
Razdalja L med priključkom in odvodom ne sme presegati
110 mm.

L

GAHP-A enota je kondenzacijska naprava in zato proizvaja
kondenzacijsko vodo pri zgorevanju dimnih plinov.

D

A

LEGENDA
A Cev za odvod kondenzata
D Rebrasta cev

3�12

ODMRZOVANJE ODVODA VODE
Odmrzovanje
Pozimi se v rebrasti cevi lahko naredi led, zato
naprava opravlja odtaljevalne cikle.

Zbiralna posoda in sistem odvoda
▶
Poskrbite za odtaljevanje zbiralne posode in odvoda vode, da
preprečite razlitja, zaledenitve in škodo.

4 ELEKTROINŠTALATER
4�1 OPOZORILA
Splošna opozorila
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Preberi opozorila v poglavju III str. 5, ki podaja
pomembne informacije o predpisih in varnosti.
Skladnost z standardi za vgradnjo
Inštalacija mora biti narejena v skladu z veljvnimi predpisi,
ki veljajo v državi, ki zadevajo varnost, načrtovanje,
izvajanje in vzdrževanje električnih sistemov.

4 Električna instalacija
Inštalacija mora biti narejena tudi v skladu z določbami
proizvajalca.
Aktivne
komponente
▶

Po postavitvi naprave na končno mesto, in pred
izdelavo električnih povezav, zagotovite, da ne
boste izvajali del na aktivnih komponentah.

Ozemljitev
▶

▶

Po postavitvi naprave na končno mesto, in pred
izdelavo električnih povezav, zagotovite, da ne
boste izvajali del na aktivnih komponentah..
Prepovedano je uporabljati plinske cevi za

ozemljitev
Ločitev kablov
Ločite napajalne kable od signalnih.
Ne uporabljajte stikala za napajanje za
vklop/izklop naprave�
▶
Nikoli ne uporabljajte zunanjega ločilnega stikala
(GS) za vklop oz. izklop naprave, saj se lahko
sčasoma poškoduje, (občasni izpadi so tolerirani)
▶

za vklop oz. izklop naprave, uporabljajte
izključno ustrezno predviden nadzor (DDC, CCP/CCI
ali zunanji nadzor).

Upravljanje vodne obtočne črpalke
Vodna obtočna črpalka hidravlično / primarnega kroga
mora biti obvezno pod nadzorom krmilne plošče enote
(S61 + Mod10). Samo če naprava dovoli je dopustno zagnati
/ ugasniti vodne obtočne črpalke.

4�2 ELEKTRIČNI SISTEMI
Električni priključki morajo zagotoviti:
▶
(a) električno napajanje (odstavek 4.3 str. 27);
▶

(b) kontrolni sistem (odstavek 1.5 str. 14).
Kako izvesti povezave
Vse električne povezave morajo biti n a r e j e n e n a
električnem upravljalniku naprave (slika 4.1 p. 27):
1. Zagotovite, da električna plošča naprave ni vklopljena.
2. Odstranite prednjo ploščo
električnega upravljalnika.

naprave

in

pokrov

3. Spelji kable skozi ustrezne luknje v povezovalni plošči.
4. Spelji kable skozi ustrezne luknje v električnem
upravljalniku.
5. Opredelite ustrezne povezave terminalov.
6. Opravite povezave.
7. Zapri električno ploščo in pritrdi prednjo ploščo.

Navodila za namestitev, uporabo in vzdrževanje GAHP-A
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Slika 4�1 – Elekritčna plošča GAHP-A

A

B

C

LEGENDA
A
CAN-BUS kabelska vodnica
B
kabelska uvodnica za signal 0...10 V črpalka
Wilo Stratos Para
C
elektronske table S61+Mod10+W10
D
terminalne škatle
E
transformator 230/23 V AC
F
enota kontrole plamena
G
napajanje obtočne črpake in kabelska
uvodnica za nadzor
H
kabelska uvodnica za napajanje GAHP
Terminali:
TER terminalna škatla
L-(PE)-N faza/zemlja/neutralni GAHP napajanje
MA terminalna škatla
N-(PE)-L nula/ozemljitev/faza napajanje obtočne
črpalke
3-4
omogoča obtočno črpalko

D

E

F

G

H

4�3 ELEKTRIČNO NAPAJANJE
Dovod električne energije
Instalater zagotovi izolirano enofazno povezavo (230 V 1-N
50 Hz) z:
▶
1 trižilnim kablom tipa FG7(O)R 3Gx1,5;

Slika 4�2 – Shema električnega ožičenja

LEGENDA
TER
sponke
L
faza
N
neutral
Komponente niso v sklopu
dobave
GS
glavno stikalo

1 dvo-polno stikalo z dvema 5A varovalkama tipa T, (GS)
ali eno 10A zaščitno stikalo
▶

Stikala morajo imeti tudi sposobnost odklopnika, z min
razdaljo med kontakti 4 mm.
Kako povezati napajanje
Povezava tri-polnega napajalnega kabla (Slika 4.2 str. 27):
1. Dostop do električne table naprave v skladu s
postopkom 4.2 str. 26.
2. Priključite 3 glavne žice na terminal (TER)
električne plošče naprave.
3. Zagotovite da je žica ozemljitve daljša kot faza in
neutral (da se v primeru vlečenja ne bi raztrgala).
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Primer priključitve naprave na napajanje z 230 V 1 N - 50 Hz

4 Električna instalacija
4�4 NASTAVITVE IN NADZOR
Krmilni sistemi, opcije (1) (2) (3)
Na voljo so trije ločeni sistemi za nastavitve, vsak s posebnimi
funcijami, komponentami in diagrami (glej 4.4 str. 29,
4.5 str. 30):
▶
Sistem (1), z DDC krmilnik (z CAN-BUS povezavo).
▶
Sistem (2), z CCP/CCI krmilnikom (z CAN-BUS povezavo).
▶

Sistem (3), z zunanjo enoto.

CAN-BUS komunikacijsko omrežje
CAN-BUS komunikacijsko omrežje, ki se izvaja s kablom z
istim imenom, omogoča da se poveže in daljinsko upravlja
Tabela 4�1 – CAN BUS tip kablov
IME KABLA
Robur
ROBUR NETBUS
Honeywell SDS 1620
BELDEN 3086A
TURCK type 530
DeviceNet Mid Cable
TURCK type 5711
Honeywell SDS 2022
TURCK type 531

SIGNAL / BARVA

eno ali več Robur naprav z DDC ali CCP/CCI krmilno napravo.
To pomeni določeno število serijskih vozlišč, ki se razlikujejo v:
▶
vmesnih vozliščih, v spremenljivem številu;
terminalskih vozliščih, vedno in samo dva (začetek in konec);
Vsaka komponenta sistema Robur, naprava (GAHP, GA, AY, ...) ali krmilna
enota (DDC, RB100, RB200, CCI, ...), ustreza vozlišču, povezanem na dva
dodatna elementa (če je to vmesno vozlišče) oz. samo na en drug
▶

element (če je terminalno vozlišče) preko dvojne / enojne CAN-BUS
kabelske povezave, ki tvorijo odprto linearno komunikacijsko omrežje
(nikoli zvezda ali oblika zanke).
CAN-BUS signalni kabel
DDC ali CCP/CCI krmilniki so povezani na napravo preko CAN-BUS
signalnih kablov, zaščiteni, skladno s tabelo 4.1 str. 28 (dopustne
vrste in max. razdalje).
MAX DOLŽINA

H= ČRN

L= BEL

GND= RJAV

450 m

H= ČRN

L= BEL

GND= RJAV

450 m

H= MODER

L= BEL

GND= ČRN

450 m

H= ČRN

L= BEL

GND= RJAV

200 m

Opombe
Naročniška koda OCVO008

V vseh primerih se ne sme uporabljati četrti vodnik.

Za dolžine ≤ 200 m in max. 4 vozlišča (npr. 1 DDC + 3 GAHP), se
lahko uporabi celo enostaven 3x0.75 mm kabel z zaščito.

Slika 4�3 – Shema električnega ožičenja

Kako povezati CAN BUS kabel na napravo
Da povežete CAN-BUS kabel na S61 elektronsko ploščo
(Poglavje 1.5 str. 14), ki se nahaja na Električni plošči
znotraj enote, (Slika 4.3 str. 28 in 4.4 str. 29):
1. Dostop do Električne table naprave v skladu s
Postopkom 4.2 str. 26);
2. Priključite CAN-BUS kabel na sponke GND, L in
H (zaščita/ozemljitev + dva signalna vodnika);
3. Postavite J1 mostiček na ZAPRTO (Detail A) če je
vozlišče terminal (samo 1 priključen CAN-BUS
kabelski odsek), ali ODPRTO (Detail B) če je vozlišče
vmesno (dva povezana CAN-BUS kabelska odseka);
4. Povežite DDC ali CCP/CCI na CAN-BUS kable v
skladu z navodili v sledečih odstavkih in DDC ali
CCP/CCI navodili.

LEGEND
SCH
GND
L
H
J1
A
B
P8

elektronska tabla
Skupni podatki
Podatkovni signal NIZEK
Podatkovni signal VISOK
Mostiček CAN-BUS na tabli
Detail primer "terminalno vozlišče " (3 žice; J1=skakač "zaprt")
Detail primer "vmesno vozlišče" (6 žic; J1=skakač "odprt")
Port can/priključek

Povezava kabla CAN BUS na elektronsko tablo: detail A primer
"terminalno vozlišče", detail B primer "vmesno vozlišče "

GAHP Konfiguracija (S61) + DDC ali CCP/CCI
(Sistemi (1) in (2) glej tudi Odstavek 1.7 str. 17)

Navodila za namestitev, uporabo in vzdrževanje GAHP-A
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Slika 4�4 – Priključitev kabla CAN BUS za naprave z eno enoto

LEGENDA
DDC
SCH
J1
J21
A
H,L,GND

neposredna digitalna regulacija
elektronska tabla S61
Mostiček CAN-BUS v tabli S61
Mostiček CAN-BUS v tabli DDC
povezava terminalnih vozlič - (3 žice; J1 e J21 = "zaprto")
žice za podatkovne signale (rif. kabelska miza)

Zunanja zahteva (enota)
(Sistem (3) glej tudi odstavek 1.7 str. 17)
Potrebno je poskrbeti:
▶
Zunanja zahteva (enota) (npr. termostat, ura, gumb, ...)
opremljena z breznapetostnim NO kontaktom.
Kako priključiti zunanje zahtevo
(enoto)
Priključitev »zunanje zahteve« se izvede na S61 tabli, ki
se nahaja na Električni plošči znotraj enote (Slika 4.5 str.
30):
1. Dostop do Električne table naprave v skadu s
Postopkom 4.2 str. 26.
2. povežite breznapetostni kontakt »zunanje zahteve«,
skozi dva vodnika, na sponki R in W (oziroma:
skupno 24 V AC in omogoči ogrevanje) na elektronski
tabli S61 (Detail CS)
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4 Električna instalacija

Slika 4�5 – Shema ožičenja, omogočena zunanja povezava

LEGENDA
SCH
Elektronska plošča
R
Skupni
W
Sponka, ki omogoča ogrevanje
Komponente NISO PRILOŽENE
CS
omogoča zunanje

Električni priključek, ki omogoči zunanje delovanje

4�5 OBTOČNA ČRPALKA
4�5�1

Kako povezati obtočno črpalko s STALNIM
PRETOKOM

Opcija (1) STALEN PRETOK obtočna črpalka

Obvezno jo mora krmiliti S61 elektronska plošča.
Shema na Sliki 4.6 str. 30 je za črpalke < 700 W. Za črpalke >
700 W je potrebno dodati krmilni rele in Mostiček J10 v pozicijo
ODPRTO.

Dostop do električne plošče naprave v skladu s
Postopkom 4.2 str. 26
1. povezati ploščo S61, do sponk 3-4 napajalne
plošče(MA);
2. Mostiček J10 ZAPRT.

Slika 4�6 – Shema električnega ožičenja

LEGENDA
SCH
tabla z vezjem
J10
zaprt skakač
N.O. CONTACT
N.O breznapetostni kontakti
MA
enota terminalni blok
L
faza
N
neutral
Components NISO PRILOŽENE
PM
črpalka za vodo <700W

Primer črpalke / naprave električne povezave z 230 V AC črpalko (z absorbirano močjo < 700 W), krmiljeno direktno z napravo.

Navodila za namestitev, uporabo in vzdrževanje GAHP-A
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4 Električna instalacija
4�5�2 Opcija (2) SPREMENLJIV PRETOK obtočna črpalka
Mora biti obvezno krmiljena z Mod10 elektronsko tablo
(vgrajena v S61).
Kako priključiti obtočno črpalko SPREMENLJIVEGA
PRETOKA
Wilo Stratos Para črpalka je že standardno opremljena
z napajalnim kablom in signalnim kablom, oba
dolžine1,5 m.
Za daljše razdalje uporabi kabel FG7
3Gx1.5mm² m in zaščitni kabel 2x0.75 mm² primeren za
0-10V signale.

Za priklop Wilo Stratos Para črpalke (Slika
4.7 str. 31 J 45 ali 4.8 str. 32 J 46)
1. Priključite rjavo žico črpalke na terminal "-" HPMP na
Mod10 plošči, in belo žico črpalke na terminal "+"
HPMP na Mod10 plošči.
2. Izolirajte črno in modro žico.
3. Zaščitite dovod črpalke z dvopolnim stikalom
z 2A varovalko z zakasnitvijo (Detail IP, Slika 4.7
str. 31 J 45), oz. ga priključite direktno na
sponke električne plošče znotraj naprave
(Detail MA, Slika 4.8 str. 32 J 46).

Slika 4�7 – Shema ožičenja za povezavo Wilo črpalke s spremenljivimi stopnjami

LEGENDA
IP
Dvopolno stikalo za napajanje črpalke
F
Varovalka
PM
Obtočna črpalka (primarni krog)
Signal črpalke 0-10V barvne žice
rjavo priključiti na -ve
belo priključiti na +ve
črno izolirati
modra izolirati
Shema ožičenja za povezavo Wilo črpalke s spremenljivim pretokom
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5 Zagon

Slika 4�8 – Shema ožičenja za priklop Wilo črpalke s spremenljivim pretokom, ki jo napaja enota
LEGENDA
PM
MA

Obtočna črpalka tople vode (primarni krog)
Enota terminal blok

Signal črpalke 0-10V barvne žice
rjavo priključiti na -ve
belo priključiti na +ve
črno izolirati
modro izolirati

Shema ožičenja za priklop Wilo črpalke s spremenljivim pretokom, ki jo napaja enota

5 PRVI ZAGON
Prvi zagon vključuje preverjanje / vzpostavitev
parametrov zgorevanja in ga lahko izključno izvaja TAC
(MKM Nova d.o.o.). Uporabnik in inštalater nista
pooblaščena za izvedbo te operacije, in za to je
zagrožena izključitev garancije.

5�1 PREDHODNO PREVERJANJE
Predhodno preverjanje za prvi zagon
Po dokončani namestitvi mora inštalater pred kontaktiranjem
TAC preveriti:
▶
ogrevanje vode, električne in plinske sisteme, ki so primerni
za zahtevane zmogljivosti in opremljene z vsemi napravami
varnosti in nadzora, ki jih zahtevajo veljavni predpisi;
▶
▶
▶

odsotnost puščanja v vodi in plinskem sistemu;
vrsto plina, ki je predpisan za napravo (metan ali LPG);
da je oskrba plinskega pritiska v skladu z vrednostmi na

Nenavadni ali nevarni primeri namestitve
V primeru kakršnekoli nenavadne ali nevarne situacije TAC ne
sme opraviti prvega zagona in zagon naprave ne sme biti
naročen.
Primeri takšnih situacij:
▶
naprava inštalirana v notranjem prostoru;
▶

neizpolnjevanje minimalnih odmikov;
nezadostna oddaljenost od vnetljivih ali gorljivih snovi;

▶

razmere, ki ne zagotavljajo varnega dostopa in vzdrževanja;

▶

▶

▶

▶

izklop ali vklop naprave preko glavnega stikala, namesto s
predvideno upravljalno napravo (DDC, CCP/CCI ali
zunanjo pomoč);
poškodbe ali
inštalacijo;

okvare

naprave

med

transportom

ali

vonj po plinu;

neskladen plinski pritisk, neskladen izpuh plina;
vse situacije, ki vplivajo na nepravilnost delovanja ali so
potencialno nevarne
▶
▶

tabeli 3.3 str.. 24, z maksimalnim odstopanjem ±15%;
▶
Napajanje omrežja naj bo skladno s podatki iz nadzorne
Neskladni sistem in ukrepi za popravilo
plošče naprave;
TAC najde neskladnosti, uporabnik / monter je zavezan opraviti
▶ …da je naprava pravilno inštalirana glede na navodila
korektivne postopke zahtevane od TAC-a.
proizvajalca;
▶

sistem instaliran na delavcem prijazen način, v skladu z
nacionalnimi in lokalnimi predpisi.

Navodila za namestitev, uporabo in vzdrževanje GAHP-A
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6 Normalno obratovanje
Po opravljenih sanacijskih ukrepih (odgovornost monterja) in
mnenju TAC-a, da so vzpostavljeni varnostni pogoji in pogoji
skladnosti, se lahko opravi »Prvi zagon«.

6 PRAVILNO DELOVANJE
Poglavje je namenjeno končnemu uporabniku.

Tudi če je zunanji gumb na poziciji "ON", ne pomeni,
da bo naprava začela delovati nemudoma, temveč šele
po zahtevi servisa.

6�1 OPOZORILA
6�3

SPOROČILA NA ZASLONU

Splošna opozorila
Pred uporabo naprave natančno preberite opozorila v 4 mestni ekran
poglavju 4, predstavlja pomembne informacije o
S61 nadzorna plošča naprave (Poglavje 1.5 str. 14, s l i k a
predpisih in varnosti.
6.1, s t r . 37) je opremljena z 4-mestnim ekranom vidnim skozi
Steklo na sprednji plošči.
Prvi zagon s strani TAC (MKM
▶
Ko se naprava vključi, zasvetijo vse LED sijalke za 3 sekunde,
Nova d.o.o.)
Potem se prikaže S61 naziv nadzorne plošče.
Prvi zagon lahko opravi samo MKM Nova d.o.o. (Poglavje ▶ Po nadaljnih 15 sekundah je naprava pripravljena za
5 str. 32).
obratovanje..
Nikoli ne izklapljaj naprave med delovanjem
NIKOLI ne izklapljaj naprave med tem ko deluje (razen
v primeru nevarnosti, poglavje III str. 5 ), saj je lahko
naprava ali sistem poškodovana.

6�2

VLOP IN IZKLOP
Rutinsko vklapljanje / izklapljanje
Naprava se lahko vklopi ali izklopi i zključno
preko primerne kontrolne naprave (DDC, CCP/CCI
ali »zunanje zahteve«).

Ne vklapljaj/izklapljaj s stikalom za napajanje
Ne vklapljaj/izklapljaj s stikalom za napajanje. To je lahko
škodljivo za napravo ali sistem.
Pregled pred vklopom
Pred vklopom naprave se prepričaj da je:
▶
▶

odprta plinska pipa;
naprava preskrbljena z elektriko(glavno stikalo
vklopljeno na (GS) ON);

▶

DDC ali CCP/CCI pod napetostjo (če jih imamo);

▶

vodni krog pripravljen.

Kako
izklopiti/vklopiti
▶
Če napravo kontrolira DDC ali CCP/CCI (sistemi (1) ali (2)
glej odstavek 1.7 p. 17), glej ustrezne priročnike
▶

Če napravo kontrolira »zunanja enota« (npr. termostat, ura,
gumb,...z breznapetostnin NO kontaktom), (sistem (3) glej
Poglavje 1.7 str. 17), napravo vključi / izključi z položajem
ON/OFF zunanja krmilna naprava.

Po vklopu z nadzorom, pri normalnem obratovanju, se
naprava vklaplja / izklaplja automatsko glede na uporabnikove
potrebe po toploti, dobavi tople vode na programirano
temperaturo.
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Signali pri normalnem delovanju
▶
Med normalnim delovanje, ekran prikazuje temperature
vode: iztop, vstop i n razlika med njima.
Signali v primeru napak
V primeru napake na ekranu utripa operativna koda (prva črka
na ekranu: "E" = napaka ali "U" = opozorilo)
▶
če je le začasno opozorilo, naprava lahko nadaljuje z
obratovanjem.
▶

če je stalna napaka ali opozorilo, se naprava ustavi (Tabela 8.1

str. 37).

6�4 ELEKTRONSKA POPRAVILA NA NAPRAVI –
MENIJI IN PARAMETRI NADZORNE PLOŠČE S61
Tovarniška verzija programske opreme
Instrukcije o uporabi S61 elektronske plošče so na
razpolago v »tovarniški verziji programske opreme
3�028«.

6 Normalno obratovanje
Elektronska plošča (S61) naprave
Slika 6�1 – GAHP enota elektronska

LEGENDA
A
B
C
D

plošča

4 mestni ekran
Gumb
CAN priključek
Mod10 nadzornik

S61 + Mod10

Ekran

▶

4-mestni ekran na S61 plošči (Detail A Slika 6.1 str. 34)
je kot sledi:
▶
prve številke na levi, zelene) prikazujejo številko menu-ja
(npr� "0�", "1�", "2�", ��� "8�");
▶
zadnje tri številke (na desni, rdeče) prikazujejo codo ali
vrednost parametra, med njimi vključene v izbran menu
(npr. " 6" "_20", "161").
(npr. menu+parameter "1. 6", "2._20", "3.161").
Gumb
Naslednji ukrepi se lahko opravijo z gumbom na plošči S61
(Detail B na Sliki 6.1 str. 34):
▶
Vnesite seznam menu-ja (s pritiskom prvič);
▶
Zavrtite seznam na menu-ju, ali niz parametrov v menu-ju
(z vrtenjem);
▶
▶

▶
▶

Izberete menu ali parameter (s pritiskom);
Spremenite in potrdite nastavitve parametrov (z vrtenjem in
pritiskanjem);
Izvedete ukaz (s pritiskom);
Zapustite menu in pojdite nazaj na višji nivo, tako da izberete
črko “ E” , ki je prikazana na koncu seznama menu-ja ali
niza parametrov v menu-ju.

Menu-ji in parametri
Menu-ji so lahko le zaslon (funkcionalni podatki ali parametri),
zaslon in nastavitve (parametri) ali nadzor (reset)
Menu za uporabnika (tudi za monterja in TAC)
▶
menu "0.", prikaz samo, za funkcionalne podatke
pridobljene v realnem času;
▶
menu "1.", prikaz samo, za trenutne vrednosti
parametrov naprave;

▶

menu "2.", nadzor, za izvedbo operacije resetiranja enote
kontrole plamena, reset napak (odstavek 6.6 str. 35);
menu "3.", prikaz in nastavitve, da nastavite vrednosti
nekaterih sistemskih parametrov (npr. nastavitev točke
temperature vode); vrednosti so nastavljene s strani TAC-a pri
prvem zagonu.

Dostopen je brez gesla.
Menu za monterje ali TAC (ni dostopen za uporabnike)
▶
Menu-ji "4.", "5." in "6." So zaščiteni z geslom. To so posebni oddelki,
namenjeni samo usposobljenemu osebju (monterji ali TAC). Za informacije
glej Navodila za tehnično pomoč.
▶

Menu "7." prikaz namenjen le za proizvajalca.

▶

Menu "8." je prazen, lahko se ga izbere, toda ni uporabljen
Posebna tipka za gumb
▶ Za dostop do menu-jev in parametrov S61 table, uporabite
poseben standarden priložen ključ, pritrjen na plinsko
cev nad Električno ploščo. Ključ omogoča, da se gumb
upravlja preko primerne luknje v zaščiteni električni
plošči, varno proč od aktivnih delov.
▶

Vedno hranite ključ za prihodnjo uporabo.

Kako dostopati do menu-jev in parametrov
Pred Vključitvijo:
(1) Stikalo napajana preklopi na "ON";
(2) Prikaz na S61 plošči prikazuje merjene temperature
vode v zaporedju ( pri normalnem delovanju naprave),
ali utripa napaka in koda napake (če je naprava v
blokadi).
Za dostop do menu-jev in parametrov S61 table ravnajte kot
sledi (glej tudi Sliko 6.1 str. 34):
1. Odstrani prednjo ploščo z odvitjem vijakov.

Navodila za namestitev, uporabo in vzdrževanje GAHP-A
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2. Odstranite pokrov iz električne omare za dostop do
gumba table S61.
3. Deluj na gumb s pomočjo posebnega ključa preko
posebne odprtine.
4. Pritisni gumb 1x za prikaz menu-jev: prvi menu je
prikazan z "0." (= menu 0).
5. Obrni gumb v smeri urinega kazalca za pomik navzdol in
prikaz ostalih / naknadnih menu-jev.
Menu številk bo prikazan v zaporedju »1«, »2«, …,
»6«,…, ali »E« (=izhod).
6. Izberite menu, ki vas zanima (npr. prikaz "2.
" =
menu 2) s pritiskanjem gumba; prvo bo prikazana
koda parametra, v menu-ju pomeni (npr. prikaz
"2._20" = parameter 20 v menu-ju 2).

°C); za ponovno potrditev prej nastavljene
vrednosti pritisni gumb ponovno, sicer pojdi
na točko 3.
3. Obračajte gumb za spreminjanje vrednosti, povečevanje
oz. zmanjševanje le te, in pritisnite gumb za
nastavitev nove vrednosti;
4. Izhod iz menu-ja 3, in iz seznama menu-jev, z izbiro
in pritiskom črke "E" dvakrat, in pojdite nazaj na
normalen prikaz merjene temperature.
Ne spreminjajte zapletenih nastavitev
Specifično tehnično znanje in poznavanje sistema je
potrebno za zapletene nastavitve. Kontaktirajte TAC.

6�6
PONOVNI ZAGON ZAKLENJENE ENOTE PONASTAVITEV
7. Obrnite gumb v smeri urinega kazalca, da pridete do ostalih
parametrov v menu-ju; kode bodo prikazane v zaporedju
(npr. prikaz "2._20", "2._21", ... "2._25" = parametri 20,
21, ... 25 v menu-ju 2), ali črka "E" (= izhod) n a k o n c u
seznama.

6�5

Signali napak na zaslonu
V primeru, ko se naprava zaklene, na ekranu utripajo operativne
kode (prva zelena slika na levi, črka "U" = opozorilo ali "E" =
8. Izberite parameter, ki vas zanima (npr. s kodo 161 v napaka).
menu-ju 3) s pritiskom gumba; slika prej ▶ Za ponovni zagon naprave morate vedeti in izvesti postopek
v skladu z vprašanji, ki jih signalizirajo in identificirajo kode
dodeljenega parametra bo prikazana, samo preberi
(Odstavek 8.1 str. 37).
ali se nastavi (npr. slika "45" za parameter 161 v
▶
Ukrepajte samo če ste seznanjeni z vprašanji in postopki
menu-ju 3 = temperatura vode nastavljena na 45 st
(lahko se zahteva tehnično znanje in poklicne kvalifikacije).
C; če je namesto slike / nastavitev ukaz, se prikaže
utripajoča koda (npr. »reS1« za ukaz ponastavitve ▶ Če ne poznate kode, problema, ali postopka, ali nimate
blokade plamea).
dovolj znanja, in v vsakem primeru dvomov, kontaktirajte
TAC.
9. Pritisnite gumb za ponovno potrditev vrednosti; ali
vrtite gumb da spremenite vrednost, in pritisnite na Zaklenitev naprave
koncu za potrditev oz. nastavite novo vrednost. Če Zunanji poseg (ponastavitev ali popravilo) je potreben zaradi
pa gre za krmiljenje delovanja naprave, pritisnite okvare aparata ali težav s sistemom.
gumb, da jo izvršite.
▶
Ponastavitev bo morda dovolj za začasno anomalijo.
10.Za izhod iz menu-ja parametrov ali seznama menu-ja in ▶ Za napake oz. okvare, opozorite vzdrževalca ali TAC.
vrnitev na višji nivo, zavrtite gumb na črko »E« na ekranu za
izhod, nato pritisnite gumb ponovno.
Reset
11.Postavite pokrov nazaj na odprtino električne plošče in
Obstajata 2 opciji za ponastavitev napake:
namestite sprednjo ploščo naprave.
(1) Če je naprava povezana z DDC ali CCP/CCI lahko ponastavite
preko krmilnika, kot je opisano v ustreznem navodilu.
(2) Lahko ponastavite neposredno na S61 tabli kot je opisano
SPREMINJANJE NASTAVITEV
spodaj (če je naprava krmiljena z »zunanjo zahtevo« (enoto), je
to edina možnost).
Spreminjajte nastavitve preko DDC ali CCP/CCI
Če je naprava priključena na DDC ali CCP/ CCI
krmilnik, poglejte ustrezna navodila za spremembo
nastavitev.

Kako dvigniti/znižati nastavljeno temperaturo vode
Nastavljena temperatura vode določa temperaturo vode na
dovodu v sistem (izhod vode iz naprave), ali povratek iz
sistema (vhod vode v napravo). Temperature je
prednastavljena z TAC-om pred prvim vklopom.
Če naprava ni priključena na DDC ali CCP/CCI krmilnik,
za dvig/znižanje nastavljene temperature vode
uporabimo S61 tablo, nadaljujte kot slediš:
1. Vstopite v menu 3 pod parameter 161 (= nastavitev
temperature vode) z vrtenjem in pritiskanjem
gumba; se mora prikazati "3.161" (postopek v
odstavku 6.4 str. 33);
2. Prikaz vrednosti paametra s pritiskom na gumb;
Prikaže se prej nastavljena vrednost (od 10 do 65
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Kako izvesti ponastavitev na S61 tabli
Za izvedbo ponastavitve neposredno na S61 tabli:
1. Dostopite v Menu 2 pod Parameter "_20", za
ponastavitev blokade plamena (Napaka E412), ali
Parameter
"_21", za katerokoli drugo generično
ponastavitev, obračajte in pritiskajte gumb;
"2._20"/"2._21" se mora prikazti (postopek Poglavje
6.4 str. 33);
2. Pritisnite gumb za prikaz utripajoče zahteve za
ponastavitev (npr. "reS1" za ponastavitev bloka plamena).
3. Pritisnite gumb ponovno (drugič) da izvedete
ponastavitev; zahteva za ponastavitev preneha utripati,
nato se spet prikaže "2._ XX" (npr. "2._20").
Ponastavitev je bila izvedena.
4. Izhod iz menu-ja 2, in iz seznama menu-jev, z izbiro
in pritiskom črke "E" dvakrat, in pojdite nazaj na
normalen prikaz merjene temperature.

7 Vzdrževanje
6�7 UČINKOVITOST

▶

Za večjo učinkovitost naprave:
▶
Vzdržuj lamele na tuljavi čiste;
▶
Nastavite najvišjo temperaturo vode na dejanske zahteve
sistema;

▶
▶

Zmanjšajte ponavljujoče vklope na minimum (nizke obremenitve);
Program za aktiviranje naprave za dejansko obdobje uporabe;
Vzdržuj vodne in zračne filtre na vodnih in prezračevalnih
sistemih čiste.

7 VZDRŽEVANJE
7�1 OPOZORILA
Pravilno vzdrževanje preprečuje probleme, zagotavlja
učinkovitost in ohranja stroške obratovanja nizke.
Vzdrževalna dela opisana v tem dokumentu lahko
opravlja izključno TAC ali usposobljen tehnik za
vzdrževanje.
Kakršnakoli dela na notranjih delih lahko opravlja
izključno TAC.
Pred izvedbo kakršnihkoli del, izključite napravo iz
krmilnih naprav (DDC, CCP/CCI ali zunanja zahteva
–enota) in počakajte da se proces ugašanja zaključi,
nato izključite električno napajanje na stikalu in
plinom na plinski pipi.

Kontrola učinkovitosti in vse ostale »kontrole in
vzdrževalna dela« (glej Tabele 7.1 str. 36 in 7.2 str.
36) j e p o t r e b n o o p r a v l j a t i t e r m i n s k o v s k l a d u
z veljavnimi predpisi ali, če je bolj
restriktivno, glede na navodila proizvajalca,
instalaterja ali TAC.
Odgovornost za kontrolo učinkovitosti, ki jo je potrebno
izvesti v cilju omejevanja porabe energije, nosi
upravljalec sistema.
Obratovnje v težkih pogojih
Če enota dela v težkih pogojih (za primer v procesnih
obratih oz. v drugih pogojih stalnega obratovanja), se
morajo vzdrževalna dela opravljati bolj pogosto.

7�2 PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE
▶

Preventivno vzdrževanje v skladu s priporočili v Tabeli
7.1 str. 36.

Tabela 7�1
NAVODILA ZA PREVENTIVNA VZDRŽEVALNA DELA
Preverite vrsto enote
Vizualno preverite splošno stanje naprave in prenosnika toplote (1)
Preverite pravilno delovanje naprave za spremljanje pretoka vode
Preverite vrednost CO2 v %
Preverite tlak plina na gorilnikih
Preverite da je odvod kondenzata čist
[če je potrebno povečajte pogostost vzdrževalnih del]
Zamenjajte jermene po 6 letih ali 12.000 ur obratovanja
Preveri/dopolni tlak primarnega hidravličnega kroga
Preveri/dopolni tlak zraka v ekspanzijski posodi primarnega hidravličnega kroga
Preverite za vsak DDC ali CCI
Preverite ali je naprava sposobna doseči nastavljeno temperaturo
Prenesite pretekle dogodke

GAHP-A
√
√
√

GAHP-GS/WS

AY

√
√

√
√

√

√

√

√

√

ACF
√
√

GAHP-AR
√
√

√

√

√

√

√
√
DDC or CCI
√
√

1 - Priporočljivo je čiščenje zračnega prenosnika toplote vsake 4 leta [optimalna frekvenca je v vsakem primeru odvisna od mesta instalacije
prenosnika].

7�3 PREDVIDENO REDNO VZDRŽEVANJE
▶

Pri predvidenem rednem vzdrževanju izvedi dela po tabeli
7.2 str. 36, vsaj enkrat vsake 2 leti.

Tabela 7�2
REDNO VZDRŽEVANJE
Preverite vrsto enote
Očistite izgorevalno komoro
Očistite gorilnik
Očistite elektrode za vžig in zaznavanje plamena

POTREBNO OPRAVITI VSAJ ENKRAT NA DVE LETI
GAHP-A
GAHP-GS/WS
AY
ACF
GAHP-AR
√*
√*
√
√
√*
√*
√*
√
√
√*
√
√
√
√
√
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REDNO VZDRŽEVANJE
Preverite da je odvod kondenzata čist

POTREBNO OPRAVITI VSAJ ENKRAT NA DVE LETI
√
√
√
√

Zamenjate silikonsko tesnilo med prednjo ploščo in prenosnikom toplote
*samo v primeru, ko je analiza produktov zgorevanja neskladna.

4.

7�4 OBDOBJA MIROVANJA
Izogibajte se praznenju sistema z vodo

Če je potrebno dodajte vodo z glikolom (če je
naprava odklopljena iz električnega in plinskega
napajanja, aktivna protizmrzovalna zaščita ne dela,
odstavek 3.5 str. 22),

Praznenje sistema lahko povzroči korozijo cevi z vodo.

Deaktivacija sistema v zimskem času
Če nameravate izključiti napravo v zimski sezoni,
zagotovite vsaj enega od naslednjih pogojev:

Kako aktivirati napravo po dolgem obdobju
nedelovanja
Preden aktiviramo napravo, mora vzdrževalni tehnik
sistema najprej:
▶

1. aktivna protizmrzovalna funkcija (Odstavek 3.5 str.
22);

▶

2. zadosti protizmrzovalnega glikola (Odstavek 3.6 str.
22).
▶

Daljša obdobja nedelovanja
▶
V kolikor naprava dalj časa ne bo delovala jo izklopite iz
električnega omrežja in napajanja s plinom. Ta dela mora
opraviti usposobljeno osebje.
Kako izkljuiti napravo za dalj časa
1. Izključite napravo (6.2 str. 33).
2. Šele, ko se je naprava popolnoma izključila, izključite
glavno stiaklo /odklopno stikalo (Detail GS na Sliki 4.2
str. 27).

Preveriti če so potrebna kakšna vzdrževalna dela
(kontaktirajte TAC; glej odstavke 7.2 str. 36 in 7.3 str.
36).
Preverite vsebino in kvaliteto vode v sistemu, in če
je potrebno jo dodajte (Odstavki 3.8 str. 23,
3.7 str. 23 in 3.6 str. 22 ).
Zagotovite, da v izpuhu dimnih plinov ni ovir, in da je
odvod kondenzata čist.

Po zaključku zgornjih pregledov:
1. Odprite plinsko pipo in se prepričajte da ne pušča, če
vonjate plin, ponovno zaprite plinsko pipo, ne
vključujte nobenih električnih naprav in zahtevajte
intervencijo usposobljenega osebja.
2. Vklopite glavno napajalno stikalo (GS, Slika 4.2 str. 28).
3. Vklopite napravo s pomočjo krmilne naprave (DDC,
CCP/CCI ali «zunanje zahteve – enote«, odstavek 4.4
str. 28).

3. Zaprite plinski ventil

8 DIAGNOSTIKA
8�1 OPERATIVNE KODE
Tabela 8�1 – Operativne kode
KODA

OPIS

Opozorilo (u)

400

NAPAKA NA KROGU ZA PONASTAVITEV
KRMILNE ENOTE PLAMENA

NA

401

NAPAKA VARNOSTNEGA
TERMOSTATA GENERATORJA
NAPAKA TERMOSTATA DIMNIH PLINOV
SOBNA TEMPERATURA PRESEGA MAX
NASTAVLJENO

Kontaktirajte pooblaščeno tehnično pomoč.
NA

Ponastavi se avtomatsko ko temperatura pade.

SOBNA TEMPERATURA POD MIN
NASTAVLJENO

Opozorilo brez blokade (informativna koda).
Ponastavi se avtomatsko ko temperatura naraste.

NA

402
405
406

407
408

410

36

Napaka (E)
Napajalni krog naprave.
Če kode ne morete odpraviti, če se pojavi ponovno, ali v primeru
dvoma, se obrnite na TAC.

Kontaktirajte pooblaščeno tehnično pomoč.

Ponastavitev se lahko izvede z DDC/CCI ali iz S61 plošče
TEMPERATURA GENERATORAJA VISOKA Ponastavi se avtomatsko ko temperatura pade. (menu 2, parameter 21).
Če kode ne morete odpraviti, če se pojavi ponovno, ali v primeru
dvoma, se obrnite na TAC.
NAPAKA ENOTE KONTROLE PLAMENA NA
Kontaktirajte pooblaščeno tehnično pomoč
Preveri in očisti vodne filtre v sistemu.
Preveri prisotnost zraka v sistemu.
Preveri obtočno črpalko vode.
Napajalni krog naprave.
Ponastavi se avtomatsko ko pretok naraste.
NEZADOSTEN PRETOK VODE
Ponastavitev se lahko izvede z DDC/CCI ali iz S61 plošče
(menu 2, parameter 21).
Če kode ne morete odpraviti, če se pojavi ponovno, ali v primeru
dvoma, se obrnite na TAC.
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KODA

OPIS

Opozorilo (u)

411

NEZADOSTNO VRTENJE OLJNE
ČRPALKE

Ponastavitev se izvede avtomatsko 20 minut po
prikazu kode.

412

ZAPORA ENOTE KONTROLE

Ponastavitev je avtomatska po 4 poskusih ( v
cca. 5 min).

PLAMENA

416

NAPAKA TIPALA TEMPERATURE
TOPLE VODE NA DOVODU

NA

417

NAPAKA TIPALA
TEMPERATURE TOPLE VODE
NA POVRATKU

NA

420

NAPAKA TIPALA TEMPERATURE
GENERATORJA

NA

422

NAPAKA MERILNIKA PRETOKA

NA

423

NAPAKA TIPALA TEMPERATURE
ZMESI ZRAK-PLIN

NA

424

NAPAKA SENZORJA
TEMPERATURE PARE

Ponastavitev je avtomatska, ko se pogoji
normalizirajo.

425

ODVOD KONDENZATA
ZAMAŠEN

NA

426

MOTNJA SENZORJA
TEMPERATURE LAMEL
GENEREATORJA
PLINSKI VARNOSTNI VENTIL
SE
AKTIVIRA,
KO
SE
NADZORNIK PLAMENA ZAPRE

Ponastavitev je avtomatska, ko se pogoji
normalizirajo.

428

Napaka (E)
Ponastavitev se lahko izvede z DDC/CCI ali iz S61 plošče
(menu 2, parameter 21).
Če kode ne morete odpraviti, če se pojavi ponovno, ali v primeru
dvoma, se obrnite na TAC.
Preveri dovod plina..
Ponastavitev se lahko izvede z DDC/CCI ali iz S61 plošče
(menu 2, parameter 20).
Če kode ne morete odpraviti, če se pojavi ponovno, ali v primeru
dvoma, se obrnite na TAC.
Ponastavitev se lahko izvede z DDC/CCI ali iz S61 plošče
(menu 2, parameter 21).
Če kode ne morete odpraviti, če se pojavi ponovno, ali v primeru
dvoma, se obrnite na TAC.
Ponastavitev se lahko izvede z DDC/CCI ali iz S61 plošče
(menu 2, parameter 21).
Če kode ne morete odpraviti, če se pojavi ponovno, ali v primeru
dvoma, se obrnite na TAC.
Ponastavitev se lahko izvede z DDC/CCI ali iz S61 plošče
(menu 2, parameter 21).
Če kode ne morete odpraviti, če se pojavi ponovno, ali v primeru
dvoma, se obrnite na TAC.
Ponastavitev se lahko izvede z DDC/CCI ali iz S61 plošče
(menu 2, parameter 21).
Če kode ne morete odpraviti, če se pojavi ponovno, ali v primeru
dvoma, se obrnite na TAC.
Ponastavitev se lahko izvede z DDC/CCI ali iz S61 plošče
(menu 2, parameter 21).
Če kode ne morete odpraviti, če se pojavi ponovno, ali v primeru
dvoma, se obrnite na TAC.
Ponastavitev se lahko izvede z DDC/CCI ali iz S61 plošče
(menu 2, parameter 21).
Če kode ne morete odpraviti, če se pojavi ponovno, ali v primeru
dvoma, se obrnite na TAC.
Preveri in očisti odvod kondenzata.
Ponastavitev se lahko izvede z DDC/CCI ali iz S61 plošče
(menu 2, parameter 21).
Če kode ne morete odpraviti, če se pojavi ponovno, ali v primeru
dvoma, se obrnite na TAC.
Ponastavitev se lahko izvede z DDC/CCI ali iz S61 plošče
(menu 2, parameter 21).
Če kode ne morete odpraviti, če se pojavi ponovno, ali v primeru
dvoma, se obrnite na TAC.

NA

Izključite napajanje naprave.
Kontaktirajte pooblaščeno tehnično pomoč.
Ponastavitev se lahko izvede z DDC/CCI ali iz S61 plošče
(menu 2, parameter 21).
Če kode ne morete odpraviti, če se pojavi ponovno, ali v primeru
dvoma, se obrnite na TAC.
Ponastavitev se lahko izvede z DDC/CCI ali iz S61 plošče
(menu 2, parameter 21).
Če kode ne morete odpraviti, če se pojavi ponovno, ali v primeru
dvoma, se obrnite na TAC.

429

PLINSKI VARNOSTNI VENTIL
BREZ ELEKTRIČNEGA
NAPAJANJA

Ponastavitev se izvede avtomatsko če se plinski
varnostni ventil odpre znotraj 10 min (z vključeno
centralno enoto kontrole plamena).

430

VISOKA TEMPERATURA LAMEL
GENERATORJA

Ponastavitev je avtomatska, ko se pogoji
normalizirajo..
Preveri nastavitve ostalih toplotnih prenosnikov
v sistemu.
Preveri pretok vode.
Preveri toplotno obremenitev sistema.
Ponastavitev je avtomatska, ko se pogoji
normalizirajo.
Preveri če se ventilator prosto vrti. Kontaktirajte
TAC.

431

TEMPERATURA VODE PRESEŽE
MEJNE NASTAVLJENE

434

MOŽEN VIR NAPAKE

436

NAPAKA VENTILATORJA

Ponastavitev je avtomatska, ko se pogoji
normalizirajo..

Ponastavitev se lahko izvede z DDC/CCI ali iz S61 plošče
(menu 2, parameter 21).
Če kode ne morete odpraviti, če se pojavi ponovno, ali v primeru
dvoma, se obrnite na TAC.

437

NIZKA TEMPERATURA
ZMESI ZRAK-PLIN

NA

Ponastavitev je avtomatska, ko se pogoji normalizirajo.

444

NAPAKA SENZORJA
TEMPERATURE UPARJALNIKA

NA

Ponastavitev se lahko izvede z DDC/CCI ali iz S61 plošče
(menu 2, parameter 21).
Če kode ne morete odpraviti, če se pojavi ponovno, ali v primeru
dvoma, se obrnite na TAC.

446

VISOKA TEMPERATURA TOPLE
VODE NA POVRATKU

Preveri nastavitve ostalih toplotnih prenosnikov
v sistemu.
Ponastavitev je avtomatska in se zgodi z vključitvijo NA
obtočne črpalke ali 20 min po generiranju kode za
izključitev obtočne črpalke.

447

TEMPERATURA TOPLE VODE NA
POVRATKU NIŽJA OD MEJNE
NASTAVLJENE
VISOKA RAZLIKA TEMPERATURE
VROČE VODE

448

Ponastavitev je avtomatska, ko se pogoji
normalizirajo.
Preveri pretok vode.
Ponastavitev se zgodi avtomatsko 20 min po
generiranju kode.

NA

NA

Ponastavitev je avtomatska, ko se pogoji normalizirajo.
Če se koda pojavi ponovno, ali v primeru dvoma, se obrnite na
TAC.
Ponastavitev je avtomatska, ko se pogoji normalizirajo.
Če se koda pojavi ponovno, ali v primeru dvoma, se obrnite na
TAC.
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CODES
449
452

453
478
479
80/480

DESCRIPTION
NI DODATNE KRMILNE PLOŠČE

Warning (u)
NA
Opozorilo brez blokade (informativna koda).
ODMRZOVALNA FUNKCIJA AKTIVNA Koda se izklopi avtomatsko, ko se proces
odmrzovanja konča.

Error (E)
Kontaktirajte pooblaščeno tehnično pomoč.

PRETOK VODE V PASIVNEM TOPLEM
MODULU
VISOKA TEMPERATURA
VODE NA DOVODU

NA

Ponastavitev je avtomatska, ko se pogoji
normalizirajo.
Ponastavitev je avtomatska, ko se pogoji
normalizirajo.
Opozorilo brez blokade (informativna koda).
PROTI ZMRZOVALNA FUNKCIJA AKTIVNAKoda se izklopi avtomatsko, ko se proces
protizmrzovanja konča.
NEPOPOLNI ALI
Kontaktirajte pooblaščeno tehnično pomoč.
NEVELJAVNI PARAMETRI

NA
NA

481

NEVELJAVNI P0 PARAMETRI

482

NEVELJAVNI P1 PARAMETRI

484

NAPAKA PRI POVEZAVI S
TRANSFORMATORJEM ALI 24 V AC
VAROVALKE
NEPRAVILNI TIP MODULOV
OKVARA NA PLOŠČI, ROM
OKVARA NA PLOŠČI, pRAM
OKVARA NA PLOŠČI, xRAM
OKVARA NA PLOŠČI, REG.

NA

Kontaktirajte pooblaščeno tehnično pomoč.

NA
NA
NA
NA
NA

490

OKVARA SENZORJA SOBNE
TEMPERATURE

NA

491

NAPAKA KRMILNIKA

NA

Kontaktirajte pooblaščeno tehnično pomoč.
Kontaktirajte pooblaščeno tehnično pomoč.
Kontaktirajte pooblaščeno tehnično pomoč.
Kontaktirajte pooblaščeno tehnično pomoč.
Kontaktirajte pooblaščeno tehnično pomoč.
Ponastavitev se lahko izvede z DDC/CCI ali iz S61 plošče
(menu 2, parameter 21).
Če kode ne morete odpraviti, če se pojavi ponovno, ali v primeru
dvoma, se obrnite na TAC.
Kontaktirajte pooblaščeno tehnično pomoč.

485
486
487
488
489

NA = neuporabljen

38

Ponastavitev je avtomatska, ko se pogoji
normalizirajo.
Ponastavitev je avtomatska, ko se pogoji
normalizirajo.

NA

Kontaktirajte pooblaščeno tehnično pomoč.
Kontaktirajte pooblaščeno tehnično pomoč.

Appendices

DODATKI
1 IZJAVA O USTREZNOSTI
Slika 1

EC – IZJAVA O USTREZNOSTI

Proizvajalec:

Robur S.p.A.

Naslov:

Via Parigi 4/6

Mesto, Država: Verdellino/Zingonia 24040 (Bg), Italy
To je izjava da so ROBUR Plinske Absorpcijske Toplotne Črpalke (GAHP) v skladu z naslednjimi ECdirektivami:
2006/42/EC Machinery Directive s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami.

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami.
Testirani in pregledani v skladu z naslednjimi pravili: EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN62233.
2006/95/EC Low Voltage Directive s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami.
Testirani in pregledani v skladu z naslednjimi pravili: EN50165, EN60335-2-102, EN60335-1.
2009/142/EC Gas Appliance Directive s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami.
Testirani in pregledani v skladu z naslednjimi pravili: EN 12309-1. EN 12309-2, EN 483.
Kot je izkazano z EC certifikacijsko številko 0964, izadano od KIWA Italia S.p.A Via G. Carducci,5
Milan-Italy.
97/23/EC Pressure Equipment Directive s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami.
Kot je izkazano z EC Certifikacijsko številko 1370 so vsi deli pod tlakom v III° category, izdano od
BUREAU VERITAS Italia S.p.A., Via Miramare, 15 Milan-Italy
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