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Návod k obsluze

regulace tepelného čerpadla
CALLA VERDE
pro uživatele

Instrukcja obsługi automatyki pompy ciepła

Vysvětlení:
Ikony na obrazovce mění barvu v závislosti na stavu: zelená

znamená, že funkce je aktivní, bílá barva

znamená, že funkce není aktivní nebo čeká na vyřízení.
PODTRŽENÝ TEXT - odkazuje na nastavení na jiných obrazovkách ovladačů
TUČNÝ TEXT označuje konkrétní pozici na popsané obrazovce ovladače.
- - - - - znamená, že daná hodnota není v aktuální konfiguraci k dispozici.
Pod ikonami na obrazovce jsou zelené ikony označující, na které obrazovce se právě nacházíme.
Popisu jednotlivých funkcí předchází posloupnost symbolů, které je nutné postupně stlačit z hlavní obrazovky, aby jste
se dostali na popsané místo, např.
Stiskněte postupně nabídku TV :
U nastavitelných hodnot, které lze změnit, jsou k dispozici tlačítka
, která mění hodnotu nahoru a dolů,
navíc kliknutím na teplotu se ve spodní části obrazovky zobrazí lišta klávesnice 0-9 - rychlé číselné zadání
nastavení
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1. Aktuální datum, hodina

2. Provozní doba od poslední změny provozního stavu
hodiny : minuty : sekundy (maximální zobrazení 36 hodin)

3. Provozní stav tepelného čerpadla
Možné stavy:
Nečinné - čeká, modul kompresoru neaktivní O ﬀ - vypnutí systému
Chlazení - aktivní chlazení
Ohřev - aktivní vytápění
K ohřevu - příprava k ohřevu
Alarm - Alarm (kód chyby si můžete přečíst kliknutím na ikonu alarmu
Očekávání - zastavení po alarmu
Odmrazování - odmrazování
Pro odmrazování - příprava pro odmrazování / kontrola stavu čtyřcestného ventilu
Zastavení - zastavení kompresoru
Ruční režim - ruční provoz
Kom. start - Spustí kompresor
Invert blockade - invertor blockade
Rychlost Vyr. tlaků - vyrovnávání tlaků

4. Venkovní teplota
5. Průměrná venkovní teplota

Průměrná venkovní teplota
Aktuální venkovní teplota
Průměrná venkovní teplota je teplota vypočítaná z období
definovaného v nastavení REŽIMU po přihlášení do Servisu.
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rok - měsíc - den hodina: minuta
Změna data a času je možná kliknutím na příslušnou
hodnotu, zadáním nové hodnoty a potvrzením klávesou ENT
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6. Vnitřní teplota
Vnitřní teplota ÚT2
Vnitřní teplota ÚT1
Vnitřní teplota ÚT
Vnitřní teplota může být skutečná pokojová teplota - k dispozici
po připojení čidla vnitřní teploty, nebo se zobrazí
, když není
k dispozici žádný čidlo.

7. Úvodní obrazovka
Tlačítko úvodní obrazovky, pokud se nacházíme na úvodní obrazovce, opětovným
kliknutím na tuto ikonu se dostanete na pokročilou úvodní obrazovku

8. Nastavení
Tlačítko nastavení nás přenese na obrazovky s výběrem konkrétních skupin nastavení

9. Alarmy

Ikona obrazovky alarmů
Kliknutím na tuto ikonu se dostanete na obrazovku alarmu.
Když dojde k alarmu, barva ikony se změní na výraznější:

Opětovným stisknutím ikony alarmu se dostanete do tabulky historie alarmů
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10. Odmrazování (rozmrazování)
Odmrazování výparníku tepelného čerpadla
Symbol odmrazování je aktivní, když automatika tepelného čerpadla zjistí, že
výparník venkovní jednotky je zamrzlý. Tento proces může trvat až 10 minut v
závislosti na vnějších podmínkách. Frekvence odmrazování se mění v závislosti na
teplotě a vlhkosti venkovního vzduchu. Maximum rozmrazování je při venkovních
teplotách mezi -7 a +5 oC

11. Ventilátor

Ventilátor venkovní jednotky
Symbol ventilátoru zvýrazněný zeleně symbolizuje činnost ventilátoru.

Symbol kompresoru zvýrazněný zeleně symbolizuje provoz kompresoru ve
venkovní jednotce.

13. Oběhové čerpadlo P0
Symbol oběhového čerpadla zvýrazněný zeleně symbolizuje činnost oběhového
čerpadla P0 ve vnitřní jednotce.

14. Symbol pro ohřev TV z okruhu ÚT
Symbol šipky informuje, že napájecí voda ÚT je aktuálně směrována do výměníku
nádrže na TV (provoz přepínacího ventilu ÚT - TUV)
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12. Kompresor
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15. Teplota topného okruhu
Teplota na výstupu z tepelného čerpadla (výstup kondenzátoru). Dolní lišta vizuálně
ukazuje, jak se načítaná hodnota porovnává s požadavkem regulace TČ.
zelená ikona znamená provoz v režimu vytápění
modrá ikona znamená provoz chlazení

16. Teplota TV
Teplota měřená v nádrži na TV - snímač T7 vnitřní jednotky

17. Symbol ohřevu TV
Zelený symbol kohoutku znamená, že tepelné čerpadlo pracuje na ohřevu TV
(navíc je to označeno šipkou 14)

18. Nastavení teploty TV
Tlačítky

a

můžete změnit nastavení teploty TV.

19. Nastavení vnitřní teploty okruhů ÚT
Tlačítky

20. Fotovoltaika

a

můžete změnit vnitřní komfortní teplotu pro jednotlivé okruhy ÚT.

Zelená barva obdélníku znamená, že je funkce v konfiguraci zapnutá
Symboly žlutých šipek znamenají, že je FV vstup regulátoru zapnutý
a provoz je v souladu s parametry nastavenými ve fotovoltaickém
menu.
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ÚVODNÍ OBRAZOVKA II
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1. TV
Provozní režim
Teplota TV
Odchylka od požadované hodnoty
Kliknutím na ikonu TUV změníte režim z Harmonogramu na
Ruční (ikona hodin se změní na M), manuální režim M znamená
ohřev vody v nádrži jednou na hodnotu nastavení KOMFORTNÍ
TV v NASTAVENÍ TV.

2. Topný okruh ÚT
Teplota na výstupu z tepelného čerpadla
Teplota zpátečky z tepelného čerpadla
Odchylka od požadované hodnoty
Topný / chladicí okruh (přímo z tepelného čerpadla)

3. Elektrický ohřívač
Symbol ohřívače
Aktuální výkon ohřívače
Když je ohřívač zapnutý, ikona se rozsvítí zeleně a v závislosti na
zapnutém výkonu se zobrazí příslušný počet šipek (od 1 do 3),
navíc se na pravé straně symbolu zobrazí aktuální výkon ohřívačů.
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4. Dodatečný zdroj tepla ZC
Zelený symbol označuje, že kontakt ovládající činnost externího
přídavného zdroje tepla je ZAPNUTÝ.

5. Průměrná venkovní teplota za posledních 24 hodin
Tato teplota se bere jako referenční pro nastavení žádané hodnoty topných
křivek a dalších funkcí závislých na venkovní teplotě.

6. Aktuální venkovní teplota
Teplota odečtená ze snímače venkovní jednotky T2 nebo pokud je zvolena ve
spojení se snímačem T6 venkovní jednotky / T8 vnitřní jednotky

7. Odmrazování
Odmrazování výparníku tepelného čerpadla
Symbol odmrazování je aktivní, když automatika tepelného čerpadla zjistí, že
výparník venkovní jednotky je zamrzlý. Tento proces může trvat až 10 minut v
závislosti na vnějších podmínkách. Frekvence odmrazování se mění v závislosti na
teplotě a vlhkosti venkovního vzduchu. Maximum rozmrazování je při venkovních
teplotách mezi -7 a +5 oC

8. Ventilátor

Ventilátor venkovní jednotky
Symbol ventilátoru zvýrazněný zeleně symbolizuje činnost ventilátoru.

9. Oběhové čerpadlo přímého okruhu P0
Odečtěte údaje o průtoku kondenzátoru tepelného čerpadla
v litrech za minutu

10. Fotovoltaika

Oběhové čerpadlo instalované v tepelném čerpadle
Zeleně zvýrazněný fotovoltaický symbol symbolizuje provoz se zvýšenými
parametry vybraných funkcí (TV, vytápění, chlazení)
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11. Akumulační nádrž
Teplota nádrže
Odchylka od požadované hodnoty

11. Akumulační nádrž

9

Heiztechnik Skarszewy. Zastrzegamy możliwość zmian, oraz korekty w przypadku błędów wydruków. Ver. 20200903

Procentová hodnota požadovaného výkonu tepelného čerpadla
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OBRAZOVKA NASTAVENÍ
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1. Vypnutí tepelného čerpadla

!

POZOR!!! vypnutí tepelného čerpadla v obdobích
nízkých venkovních teplot může způsobit trvalé
poškození nebo zničení venkovní jednotky

Tlačítko vypnutí tepelného čerpadla - pro vypnutí tepelného čerpadla
je třeba zmáčknout tlačítko
poté se zobrazí zpráva z
dotaz, zda jsme si jisti vypnutím, pokud ano, potvrďte
tlačítkem

, pokud ne, potvrďte tlačítkem

Po vypnutí tepelného čerpadla
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cd 1. Zapnutí tepelného čerpadla
Po vypnutí tepelného čerpadla se na obrazovce zobrazí zpráva
informující o:

!
Tepelné čerpadlo se zapíná kliknutím na tlačítko:
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2. Přihlášení
Regulace má funkce, které vyžadují příslušná oprávnění, např. Servisní technik,
Výrobce ..., abyste odemkli jednotlivá oprávnění, klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT
a poté vyplňte pole ID uživatele a Heslo a potvrďte tlačítkem OK

3. Režim - přepínání tepelného čerpadla LÉTO - ZIMA
Nabídka režimu se používá k výběru provozního režimu tepelného čerpadla: léto,
zima, AUTO
Výběrem LÉTO nastavíte tepelné čerpadlo na funkci ohřevu TV a pokud je použita,
na funkci CHLAZENÍ.
Volba ZIMA uvede tepelné čerpadlo do funkce vytápění ÚT a ohřevu TV
Výběr AUTO umožňuje tepelnému čerpadlu automaticky přepínat mezi letním a
zimním režimem jako podmínku pro nastavenou teplotu, která je porovnávána s
průměrnou venkovní teplotou.

4. Cirkulační čerpadlo teplé vody

Pokud je v hydraulickém systému nádrže na teplou vodu nainstalováno oběhové
čerpadlo, lze provozní hodiny oběhového čerpadla určit zeleným označením hodiny,
ve kterých má oběhové čerpadlo pracovat.

V nastavení služby je po přihlášení možné změnit čas a dobu provozu čerpadla,
standardně je to 10 minut provozu a 10 minut pauzy.
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5. Tarify
Po výběru tarifní funkce máme možnost nastavit provoz tepelného čerpadla s
indikací úspory energie za výhodné tarifní sazby za elektřinu. Standardně je
nastaven tarif G11, který po celou dobu odpovídá stejné sazbě elektřiny.
Na výběr jsou tarify
• G11
• G12 Nízká sazba od 22:00 do 18:00 a od 13:00 do 15:00 každý den v týdnu
• G12W Nízká sazba od 22:00 do 18:00 a od 13:00 do 15:00 od pondělí do
pátku a od 22:00 v pátek do 18:00 v pondělí.
• G12R
• G12 Nízká sazba od 22:00 do 7:00 a od 13:00 do 16:00 každý den v týdnu
• USR Můžete nastavit libovolné hodiny vybrané uživatelem
Tarify lze nastavit zvlášť pro pracovní týden (pondělí - pátek) a pro víkend
(sobota, neděle)
Zelená po celé hodiny znamená nízký tarif elektřiny.

Výběr tarifu
Výběr: prac. dny / víkend
Výběr hodin ( zelená barva, nízky tarif )
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6. TV - teplá voda

Komfortní režim je hodnota komfortní teploty teplé vody. Tato teplota se používá pro tarify s nízkou sazbou.
Úsporný režim je hodnota požadované hodnoty úsporného režimu teplé vody (snížená). Tato teplota se používá
pro tarify s vysokou sazbou.
Režim ochrany je hodnota takzvaného nastavení dovolené. Pokud je v tepelném čerpadle aktivní funkce horké
vody a je aktivován prázdninový režim, bude teplota TV po tuto dobu udržována na úrovni MIN TV. Výjimkou jsou
období funkce dezinfekce, která pravidelně ohřívá vodu na vyšší teplotu, aby se zabránilo růstu bakterií Legionella.
Ochranný režim je také minimální nastavení teploty při použití tarifů za elektřinu bez použití funkce útlumu (k
dispozici v konfiguračním menu po přihlášení)
Hystereze je hodnota v °C, která určuje rozsah zapnutí a vypnutí ohřevu teplé vody. Hodnota hystereze je
rozdělena na polovinu a používá se pro aktuální regulační teplotu, například: nastavení komfortního režimu je 42°C
a hystereze je 6 °C, tepelné čerpadlo zapne ohřev teplé vody poté, co teplota v nádrži klesne pod (42-3) 39 °C a
vypne ohřev teplé vody, když teplota překročí (42 + 3) 45 °C. Dnem dezinfekce se rozumí den, kdy bude co týden v
době dezinfekce prováděna dezinfekce teplé vody v Hodině dezinfekce.
Dezinfekce toto tlačítko aktivuje nebo deaktivuje dezinfekční funkci.
Priorita TV pokud je tato funkce povolena, má teplá voda přednost, při deaktivované prioritní funkci ohřívá tepelné
čerpadlo nejprve ústřední topení, dokud není dosaženo přednastavené teploty vypočítané z topné křivky (CH_0 KG.AKTUÁLNÍ
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6. ÚT_0; ÚT_1; ÚT_2 Ústřední topení
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1. KG.AKTUÁLNÍ (odečet). Nejvyšší aktuálně vypočtená teplota ze všech topných okruhů v tepelném čerpadle.
2. TPL VYPOČTENA (odečet) Vypočtená výstupní teplota pro aktuální topný okruh.
3. T(ZAS) (odečet) aktuální výstupní teplota pro aktuální topný okruh
Pozor: u okruhu ÚT0 může teplota periodicky překračovat maximální teplotu topného okruhu v důsledku
ohřevu TV s přepínacím ventilem ovládaným z tohoto okruhu, v takovém případě se jedná o teplotu přenášenou do
výměníku TV..
Snížení z tarifu H odnota ve stupních Celsia, která ovlivňuje teplotu na výstupu příslušného topného okruhu,
teplota na výstupu se určuje z topné křivky..
Číslo topné křivky Parametr určuje číslo topné křivky pro vybraný okruh ústředního topení. Dobře zvolená křivka
by měla zajistit, aby se vnitřní teplota ve vytápěných místnostech udržovala na 20 ° C. Křivky číslované od 0 do 7
jsou určeny pro podlahové vytápění, křivky číslované od 8 do 15 pro radiátorové systémy. Sada křivek, ze kterých
si můžete vybrat, je uvedena v grafu na další stránce příručky. Pokud je nastavená vnitřní teplota, vyplývající z
regulačního programu, nižší nebo vyšší než 20 ° C, je požadovaná teplota vody v systému načtena z topné křivky,
respektive posunuta, dolů nebo nahoru.
Posun topné křivky. H odnota parametru se přidá se znaménkem k hodnotě vypočítané z topné křivky. Parametr
lze změnit v rozsahu od -9,9 ° C do 9,9 ° C.
Požadovaná (t)wew. Hodnota nastavené hodnoty vnitřní komfortní (normální) teploty pro okruh ústředního
vytápění během týdenního programu a / nebo pro nízký tarif za elektřinu.
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9. Ohřívače

1

3

2

1. Režim maximální. Na výběr jsou 4 varianty: 9kW, 6kW, 3kW a 0kW, tj. Vypnuto. Měla by být označena maximální
hodnota výkonu ohřívače, kterou dovolujeme použít v topném systému.
Důležitým prvkem topného systému založeného na tepelném čerpadle je elektrický ohřívač, který slouží jako
doplněk tepelné energie, když venkovní teplota klesne pod rovnovážný bod, nejčastěji je to pod -5°C. Množství
energie spotřebované ohřívačem v těchto obdobích představuje přibližně několik až několik procent z celkové
spotřeby elektřiny. Správně zvolené tepelné čerpadlo může díky elektrickému ohřívači dosáhnout nejvyšší
účinnosti při práci ve venkovních teplotách od -5 do +12°C, což je přibližně 80% topné sezóny.

17

Instrukcja obsługi automatyki pompy ciepła

10. Chlazení
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1. Režim chlazení tlačítko pro zapnutí režimu chlazení
2. Minimální teplota vzduchu nastavení teploty k povolení chlazení, nastavení venkovní teploty, nad kterou bude
aktivováno chlazení tepelným čerpadlem.
3. Chladicí křivka po stisknutí tlačítka na pravé straně obrazovky budete přeneseni na obrazovku s křivkou
chlazení. Na obrazovce křivky chlazení můžete nastavit minimální a maximální teplotu chladicí vody pro venkovní
teplotu 35 ° C, respektive 20 ° C. Dané teploty tvoří 2 body, kterými je nakreslena křivka chlazení. Nastavením obou
teplot na stejnou hodnotu můžeme ochladit s konstantní teplotou.
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11. Fotovoltaika (PV)

Zvýšení TV, hodnota vyjádřená v °C zvyšující nastavení TV v komfortním režimu během fotovoltaického provozu
(sepnutý kontakt DI_2 FV vstup)
Zvýšení ÚT0, ÚT1, ÚT2, hodnota vyjádřená v °C zvyšující žádanou hodnotu pro ÚT0, ÚT1, ÚT2 v komfortním režimu
během fotovoltaického provozu (sepnutý kontakt DI_2 PV vstup)
Pozor:
Střídač fotovoltaického zařízení připojeného k tepelnému čerpadlu by měl být konfigurován tak, aby byl kontakt
během provozu uzavřen na dobu ne kratší než 20 minut s výkonem, který definujeme jako rozhodující pro provoz
kontaktu.
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POZNÁMKY
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