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PRISTATYMAS
1

1

PRISTATYMAS
Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą. Atidžiai perskaitytkite šią instrukciją ir laikykitės jos
nurodymų. Tai padės saugiai naudotis įrenginiu ir išvengti įrenginio gedimų bei poveikio
ekploatauojančių asmenų sveikatai.

1.1

Komplektacijos sąrašas
Patikrinkite, ar su įrenginiu gavote visą papildomą komplektaciją. Dėl komplektacijos trūkumų
kreipkitės į tiekėją ar gamintojo atstovą.
AWH9AWH9 -V5 komplektacija

2013

AWH11AWH11 -V5 komplkektacija

Pavadinimas

Kiekis

Pavadinimas

Kiekis

Naudojimo instrukcija

1vnt.

Naudojimo instrukcija

1vnt.

Automatinis nuorintojas

1vnt.

Apsaugos kompklektas

1vnt.

Tvirtinimo šablonas

1vnt.

Tvirtinimo šablonas

1vnt.

Varžtai tvirtinimui prie sienos

2vnt.

Varžtai tvirtinimui prie sienos

2vnt.

Varžtai

10vnt.

Varžtai

10vnt.

Vamzdelis drenavimui

1vnt.

Pajungimo adapteris

1vnt.
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PRISTATYMAS
Saugumo nurodymai
Šiuo įrenginiu negalima naudotis vaikams ir asmenims, kurie
kurie neturi pakankamai žinių, įgudžių ar
gebėjimų tokio tipo įrenginių naudojimui.

Perspėjimai

Įrangą diegti, išmontuoti ir
prižiūrėti privalo tik kvalifikuotas
personalas.

Prieš darydami bet kokius įrenginio
aptarnavmo veiksmus įsitikinkite,
kad šilumos siurblys yra atjungtas
nuo elektros tiekimo tinklo.

Šilumos siurblys privalo būti
įžemintas.

Vanduo šilumokaityje turi būti nechloruotas ir pH turi būti tarp 6~8.

Draudimai

Neapliekite įrenginio vandeniu.
Priešingu atveju įrenginys gali
sugesti.

Neuždenkite lauko bloko oro paėmimo
– išpūtimo angų. Tai sumažina
įrenginio veikimo efektyvumą ar gali
sukelti įrenginio gedimą.

Rankomis nelieskite
garintuvo, nes aštrios
lamelės gali sužeisti.

Draudžiama bet kaip keisti įrenginio struktūrą. Priešingu atveju įrenginys gali būti sugadintas
arba gali būti sužeistas žmogus.

Rekomendacijos

Būtina naudoti tinkamą maitinimo automatinį
atjungiklį ir įsitikinti, kad įrenginio maitinimo
tinklas atitinka reikalavimus.

Naudokite tik šilumos siurbliui skirtą elektros
kabelį. Nejunkite jokių kitų prietaisų prie to pačio
kabelio.

PRISTATYMAS
1.3

1

Pagrindinės savybės
1.

Šiame šilumos siurblyje naudojama pažangiausia dažnio keitiklio technologija. Tai leidžia keisti
kompresoriaus sukimosi dažnį priklausomai nuo šilumos poreikio ir aplinkos temperatūros.

2.

Europos šiaurės klimatui pritaikyta konstrukcija leidžia šį šilumos siurblį naudoti iki -25 ⁰C oro
temperatūros.

3.

Šilumos siurblyje naudojamas nekenksmingas aplinkai freonas R410A, kuris užtikrina efektyvų
įrenginio veikimą.

4.

Specialus akrilinis garintuvo padengimas sumažina apšalimą, pagreitina atsitirpinimą ir pagerina
antikorozines savybes.

5.

Valdiklis pastoviai stebi kompresoriaus išėjimo galią ir naudojamą energiją, tuo užtikrinant aukštą
veikimo efektyvumą.
Įrenginys sukonstruotas taip, kad sistema efektyviai veiktų esant 160V-260V maitinimo įtampai, be
to kiekvieno starto metu kompresorius paleidžiamas „minkštai“, sumažinus paleidimo sroves.

6.
7.

Įrenginys turi apsaugas nuo įtampos svyravimų ar dingimo, nuo per didelio slėgio freono sistemoje,
nuo užšalimo. Tai užtikrina pačio įrenginio ir vartotojo saugumą.

8.

Trumpam dingus maitinimo įtampai, automatinio pasileidimo funkcija nustato įrenginį į tą patį
darbo režimą, koks buvo prieš įtampos dingimą.

9.

LCD valdiklis gali būti montuojamas per atstumą nuo įrenginio. Tai leidžia valdyti įrenginį per
atstumą.
10. Specialūs vibracijas sugeriantys kompresoriaus amortizatoriai užtikrina išskirtinai tylų sistemos
darbą.
11. Kompresoriaus kolektoriaus pašildymas leidžia šilumos siurbliui dirbti žemose temperatūrose. Šis
pašildymas valdomas pagal aplinkos temperatūrą.
12. Programuojamas laikmatis įgalina automatinį sistemos veikimą.
13. Šilumos siurblys gali būti jungiamos prie bet kokios žematemperatūrės šildymo sistemos.
Efektyviausiai veikia su grindinio šildymo arba aktyvių konvektorių sistema.

2013
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PRISTATYMAS
Techniniai duomenys

Lauko modulis
Modelis
Maitinimas
Funkcija
Galia*
Naudojama galia
Naudojama srovė
COP šildymas
Kompresorius
Ventiliatorius
Garintuvas

Šaltnešio sistema

Triukšmo lygis
Matmenys
Svoris
Aplinkos temperatūra

AWH9-V5

kW
Btu/h
kW
A
W/W
Tipas
Kiekis
Tipas
Kiekis
Galia
Tipas
Vamzdeliai
Tipas
Kiekis kg
Vamzdynas
Ilgis
Aukščių skirtumas
Jungtys
dB
mm
kg
ºC

Vidaus
Vidaus modulis
modulis
Modelis
Šilumokaitis

Cirkuliacinis siurblys
Vandens slėgis
Triukšmo lygis
Temperatūros nustatymo
ribos
Matmenys
Svoris

Tipas
Vandens jungtys
Tipas
Kėlimas
Srautas
Galia
Bar
dB
Šildant
Šaldant
mm
kg

AWH11-V5
220-240V/50Hz / 1fazė
Šildymas
Šaldymas
Šildymas
Šaldymas
3,4 – 9,8
2,6 – 8,0
4,5 – 11,2
2,6 – 8,0
11600 - 30700
8800 – 27300
15354 - 38214
8800 – 27300
1,05 – 2,81
1,1 – 3,51
1,05 – 3,1
1,1 – 3,51
4,7 – 12,5
5 – 13,5
4,5 – 13,4
5 – 13,5
Žiūrėti kreives skyriuje
Panasonic sudvejintas rotorinis
1
Ašinis
1
160W
Vamzdelinis
Diametras 3/8“
R410A
1,57
1,9
1/2“ (ø9,52mm), 3/8“ (ø12,7mm)
≤15m
≤5m
Valcuojamos
54
934x753x354
1044x763x414
62,5
70
-25...+43

AWH9-V5
Vamzdis talpoje

AWH11-V5
plokštelinis
G1“

WILO Star-RS 25/6-130

HALM HEP25-6

6m
Maks. 1,44 m3/h
45W
Maks. 7
32
20 – 52 ºC
7 – 25 ºC
520x414x217
27

719x414x212
28

Temperatūros jutiklių tipai
Kambario temp. jutiklis

NTC

kΏ

5(25ºC)

Vidinio šilumokaičio temp. jutiklis

NTC

kΏ

5(25ºC)

Lauko temp. jutiklis

NTC

kΏ

5(25ºC)

Garintuvo temp. jutiklis

NTC

kΏ

5(25ºC)

Kompresoriaus išėjimo temp. jutiklis

NTC

kΏ

50(25ºC)

PRISTATYMAS
1.5

1

Konstrukcija

AWH9-V5 vidaus modulis

AWH9-V5 lauko modulis

2013
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PRISTATYMAS
AWH11-V5 vidaus modulis

AWH11-V5 lauko modulis

PRISTATYMAS
1.6

Veikimo principas

1.7

Cirkuliacinio siurblio greičio nustatymas

1

Cirkuliacinio siurblio greitis nustatomas ant
paties siurblio. Standartinis nustatymas yra
didžiausias greitis. Jei vandens srovė sistemoje
per didelė (girdimas tėkmės garsas sistemoje),
greitis gali būti sumažintas. Tačiau būtina
užtikrinti minimalų įrenginiui reikalingą vandens
srautą.

2013
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PRISTATYMAS
Montavimo schemos
1. Sistema skirta tiekti sanitarinį karštą vandenį

2. Grindinio šildymo sistema

3: Grindinis šildymas ir sanitarinio vandens pradinis pašildymas

4: Kombinuota karšto vandens ruošimo bei šildymo sistema

MONTAVIMAS
2

MONTAVIMAS

2.1

Reikalavimai
1.

Sumontavimas, išmontavimas ir aptarnavimas turi būti atliekamas tik kvalifikuoto personalo.

2.

Prieš atliekant bet kokius įrenginio montavimo darbus atjunkite elektros įtampą.

3.

Šilumos siurblį montuokite ant tvirto pagrindo.

4.

Nerekomenduojame šilumos siurblio montuoti arti sienų, kurios ribojasi su miegamaisiais ar
kitomis patalpomis, kuriose neturi būti jokio triukšmo. Jei to padaryti neįmanoma, imkitės
papildomų priemonių garso izoliacijai padidinti.

5.

Numatykite vandens drenavimo galimybę nuo šilumos siurblio.

6.

Aplink šilumos siurblį turi būti pakankamai vietos savaiminei ventiliacijai ir priėjimui serviso
tikslais.

7.

Nemontuokite šilumos siurblio sprogioje, dulkėtoje, drėgnoje ar korozyvioje aplinkoje.

8.

Apsaugokite siurblį nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ar sniego.

2

Lauko modulis turi būti sumontuotas toliau
nei 2m nuo virtuvės gartraukio išpūtimo
angos.

Apsaugokite šilumos siurblį nuo tiesioginių
saulės spindulių, lietaus ir sniego, bet
neuždenkite įrenginio, kad nesutrikdytumėte
ventiliacijos.

Visi vandens vamzdžiai ir jungtys turi būti
izoliuoti norint sumažinti energijos nuostolius.

2013

www.energysave.lt

Vidaus modulis turi būti montuojamas
vandens pajungimais žemyn

Šilumos siurblio ir vandens talpos
papildymo vandeniu įvade turi būti
sumontuotas filtras.

11

2
2.2

MONTAVIMAS
Vidaus modulio montavimas
Vidaus modulio montavimo eiga:

2.3

1.

Paėmę laikiklį pažymėkite sienoje tvirtinimo skyles.

2.

Išgręžkite skyles sienoje.

3.

Ankerių pagalba pritvirtinkite laikiklį prie sienos.

4.

Pakabinkite vidaus modulį ant laikiklio.

Lauko modulio montavimas
Lauko modulio montavimas ant sienos:
1.

Nustatykite tinkamą atstumą tarp laikiklių.

2.

Ankerių pagalba pritvirtinkite laikiklius prie sienos.

3.

Pastatykite lauko modulį ant laikiklių, po kojelėmis pakišdami vibracijų slopintuvus.

4.

Priveržkite lauko modulį prie laikiklių.

MONTAVIMAS

2

Lauko modulio montavimas ant žemės:

2013

1.

Paruošti tvirtą pagrindą lauko modulio pastatymui, pvz., betoninė aikštelė.

2.

Įrenkite pastatomus kojas, ant kurio montuosite lauko modulį. Rekomenduojamas kojų aukštis
>30cm nuo žemės paviršiaus.

3.

Pastatykite lauko modulį ant kojų ir priveržkite.

www.energysave.lt
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MONTAVIMAS
Elektros kabelių pajungimas
Įspėjimas!
1.

Rekomenduojama šilumos siurbliui naudoti atskirą automatinį išjungiklį (230VAC, 16A).

2.

Turi būti pajungtas įžeminimas.

3.

Kabeliai turi prijungti patikimai.

Vidaus modulis
1.

Atidarykite priekinę panelę (1pav.)

2.

Pro pasirinktą kabelio įvadą prakiškite maitinimo kabelį (2pav.).

3.

Pajunkite maitinimo kabelį prie maitinimo gnybtų (3pav.).

Lauko modulis
1.

Atsukite varžtą ir nuimkite lauko modulio rankeną (1-2pav.)

2.

Pajunkite maitinimo kabelį prie maitinimo gnybtų (3pav.)

3.

Uždėkite rankeną atgal (4pav.)

MONTAVIMAS
2.5

2

Šaltnešio vamzdyno pajungimas
1.

Pajunkite šaltenšio vamzdyną prie vidaus modulio (1pav.)

2.

Pajunkite šaltnešio vamzdyną prie lauko modulio skysto šaltnešio jungties (2pav.)

3.

Pasiruoškite manometrus ir vakuuminį siurblį (3pav.)

4.

Pajunkite manometrus prie lauko modulio šaltnešio jungties (4pav.)

5.

Atsukite manometro ventilį ir pradėkite vakuumavimą, kuris turi trukti ne mažiau kaip 10 minučių.
Kai manomentras rodys vakuumą, užsukite manometro ventilį, išjunkite vakuuminį siurblį ir
atsjijunkite nuo lauko modulio (5pav.)
ungties ventilio!
Dėmesio: vakuumuojant negalima atsukti skysto šaltnešio jjungties
ventilio!

2013

6.

Ant šaltnešio jungties užsukite apsauginį gaubtelį (6pav.)

7.

5mm šešiakampiu rakteliu atsukite šaltnešio ventilius (7pav.)

8.

Su muilina kempine ar pan. patikrinkite jungčių sandarumą (8pav.)

www.energysave.lt
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MONTAVIMAS
Nuorintojo montavimas AWH9-V5
Įsukite ir priveržkite nuorintoją kaip parodyta
1pav.
Atlaisvinkite (bet neatsukite pilnai) juodą
gaubtelį oro išleidimui iš sistemos.

2.7

2.8

Apsaugos rinkinio montavimas AWH11-V5
1.

Vidaus modulyje nuo viršaus iki apačios praveskite drenavimo šlangutę .

2.

Prisukite adapterį prie vidaus modulio. Sandarinimui naudokite O-žiedą.

3.

Prie adapterio prisukite apsaugos rinkinį.

4.

Uždėkite apsauginį komplekto gaubtą.

5.

Prijunkite drenavimo šlangutę prie apsauginio slėgio vožtuvo.

Vandens pajungimas
Vandens pajungimo vamzdžiai turi būti švarūs. Po vandens vamzdžių pajungimo iš sistemos turi būti
pašalintas oras. Po to turi būti patikrintas sistemos sandarumas.
Patikrinkite ar šilumos siurblio cirkuliacinis siurblys sukuria pakankamą vandens srautą.
Rekomenduojamas srautas >1,4m3/h.
Jei srautas nepakankamas – naudokite papildomą cirkuliacinį siurblį.

MONTAVIMAS
2.9

2

Įjungimas
Prieš įjungiant sistemą reikia patikrinti pagrindines sistemos mazgus kad būtų užtikrintas patikimas
veikimas. Pateikiamas minimalus tikrinamų mazgų sąrašas:
1.

Ar ventiliatorius laisvai sukasi.

2.

Ar teisingomis kryptimis sujungti vamzdžiai.

3.

Patikrinti šildymo sistemos sandarumą.

4.

Pamatuoti ir įsitikinti, kad pajungta maitinimo įtampa atitinka įrenginiui leidžiamas ribas.

5.

Patikrinti įrenginio įžeminimą.

6.

Įsitikinti ar sumontuoti automatiniai maitinimo atjungikliai.

7.

Patikrinkite visų elektrinių sujungimų tvirtumą ir sandarumą.

8.

Patikrinkite šaldiklio vamzdžių jungčių sandarumą.

2.10 Paleidimas

2013

1.

Atlikę aukščiau minėtus veiksmus ir įsitikinę, kad viskas atitinka reikalavimus, pajunkite maitinimo
įtampą.

2.

Paspauskite LCD valdiklio mygtuką . Patikrinkite ar LCD valdiklis veikia teisingai, ar šilumos
siurblys neskleidžia kokių nors nebūdingų garsų ar vibracijų.

3.

Leiskite šilumos siurbliui veikti 10 minučių. Jei nepastebėjote jokių problemų – montavimas
sėkmingai baigtas. Jei kilo kokių problemų – skaitykite 4-ą skyrių ir pašalinkite problemas.

www.energysave.lt
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VALDYMAS

3

VALDYMAS

3.1

LCD valdymo panelės aprašymas

Displėjus

Reikšmė

Funkcija

Šildymas

Jei rodomas šis ženklas, įrenginys dirba šildymo režimu.

Šaldymas

Jei rodomas šis ženklas, įrenginys dirba šaldymo režimu.

Karštas vanduo

Jei rodomas šis ženklas, įrenginys dirba karšto vandens
ruošimo režimu.

Atsitirpinimas

Mirksi atsitirpinimo metu

Užraktas

Jei rodomas šis ženklas, valdiklio mygtukai „užrakinti“.

Parametrų
nustatymas

Parametrų nustatymo metu rodomas šis ženklas.

Parametro
reikšmė arba
kodas

Temperatūros, laikmačio, parametrų, klaidos kodų ir t.t.
atvaizdavimas

Laikas

Dingus maitinimui, vidinis laikrodis išsitrina

Vandens
temperatūra

Jei rodomas šis ženklas, šilumos siurblys veikia pagal
nustatytą išėjimo vandens temperatūrą.
Jei šio ženklo nėra, veikia pagal kambario temperatūros
jutiklio temperatūrą.

Temperatūros
nustatymas

Šis ženklas rodomas keičiant temperatūrą.

Laikmatis

Šis ženklas rodomas aktyvavus laikmačio funkciją.

Kompresoriaus
darbo dažnis

: <48Hz;

: <66Hz;

: >66Hz

VALDYMAS

3.2

3

Valdymo instrukcija
Budintis režimas
Įjungus maitinimo įtampą, įrenginys yra budinčiame režime.
Dingus maitinimo įtampai, laiko nustatymai neišsaugomi, todėl reikia
iš naujo nustatyti tikslų laiką.

Įjungimas / išjungimas
Įrenginiui esant budinčiame režime, norėdami įjungti spauskite
.
Įrenginys dirbs pagal paskutinius nustatytus parametrus. Įrenginiui
išjungti spauskite

.

Dingus maitinimo įtampai, nustatyti parametrai išlieka atmintyje.

Režimo parinkimas
Norėdami pasirinkti šildymo režimą pagal paduodamo vandens
palaikymo temperatūrą arba pagal oro palaikymo temperatūrą paspaudę palaikykite mygtuką
. Jei įrenginys veikia pagal
paduodamo vandens palaikymo temperatūrą, rodoma
. Jei šis užrašas nerodomas – įrenginys dirba pagal
oro temperatūros jutiklį.
Norėdami pasirinkti įrenginio veikimo režimą - trumpai paspauskite
mygtuką

Režimo parinkimo seka:

- šildymas,

- šaldymas,

- karšto vandens ruošimas.

Temperatūros nustatymas
Įrenginiui veikiant, mygtuko
temperatūra 1oC.
Mygtuko

paspaudimas padidina nustatytą

paspaudimas sumažina nustatytą temperatūra 1oC.

Palaikius nuspaustą mygtuką
arba
, nustatyta temperatūra
padidinama arba sumažinama 5oC žingsniu.
Keičiant temperatūrą rodoma

.

Šildymo režimas
Pagal kamabario oro temperatūrą: nustatymo ribos +16...31 ⁰C.
Pagal išeinančio vandens temperatūrą: nustatymo ribos +20...50 ⁰C.

Šaldymo režimas
Pagal kamabario oro temperatūrą: nustatymo ribos +10...31 ⁰C.
Pagal išeinančio vandens temperatūrą: nustatymo ribos +7...25 ⁰C.
2013
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VALDYMAS

Parametrų nustatymas
Kai maitinimas įjungtas ir įrenginys yra budėjimo režime, spauskite kartu
nustatymo režimą.
Spauskite

įėjimui į parametrų

parametro pasirinkimui. Pasirinkto parametro numeris ims mirkčioti ir parametro vertę

galima keisti mygtukais
mygtuką

ir

arba

. Naujai nustatytą parametro reikšmę patvirtinkite paspausdami

, priešingu atveju nauja reikšmė nebus išsaugota.

Paspaudus

dar kartą išeinama iš parametrų nustatymo režimo.

Valdiklis po 10 sekundžių automatiškai išeina iš parametrų nustatymo režimo jei nenuspaudžiamas joks
mygtukas.

Parametras 1

Parametras 2

Parametras 3

Laikrodžio nustatymas 24-ių
valandų formate.

Šaime modelyje nenaudojamas.

Nustato valdiklio ekrano
pašvietimo trukmę po
paskutinio mygtuko
paspaudimo: 00 (visą laiką
įjungtas), 10, 20, 30 sek.

Laikmačio funkcija
Automatiniam įrenginio įjungimo laiko nustatymui spauskite mygtuką
ženklas. Spauskite
spauskite

minučių nustatymui. Patvirtinimui

. Tuomet nustatykite išjungimo laiką. Išjungimo laiko nustatymo metu mirksi

ženklas. Spauskite
paspausdami

laikmačio valandų nustatymui ir

. Ekrane rodomas mirksintis

laikmačio valandų nustatymui ir

minučių nustatymui ir patvirtinkite

.

Nustačius laikmatį ekrane rodomas
ženklas. Jei laikamčio nustatymai nebuvo patvirtinti
paspaudimu, nustatyti laikai nebus išsaugoti.
Laikmačio išjungimas atliekamas palaikant nuspaudus mygtuką

Įjungimo laikas suveiks tik
įrenginiui neveikiant.

.

Išjungimo laikas suveiks tik
įrenginiui veikiant.

VALDYMAS

3

Mygtukų užraktas
Norėdami užrakinti mygtukus, įrenginiui veikiant, palaikykite
paspaudę 5s mygtuką

. Bus rodomas

ženklas.

Mygtukų atrakinimui vėl palaikykite paspaudę 5s mygtuką

3.3

.

Elektrinis tenas
Integruotas elektrinis tenas gali būti naudojamas kaip papildomas šildytuvas, kai pats šilumos siurblys
dėl per žemos aplinkos temperatūros nebegali pagaminti pakankamai šilumos arba kaip avarinis
šildytuvas sugedus šilumos siubrliui.
Elektrinis tenas įsijungia esant šioms sąlygoms:
Sąlyga 1: Vandens temperatūra žemesnė nei nustatyta teno termostatu.
Sąlyga 2: Šilumos siurblio valdiklis įvertina, kad pats šilumos siurblys nepajėgia pagaminti pakankamai
šilumos.
Sąlygai 1:
Elektrinis tenas įsijungia vandens temperatūrai nukritus žemiau +30⁰C, kai dėl žemos oro temperatūros
šilumos siurblys nepajėgia pagaminti pakankamai šilumos arba šilumos siurblys sugenda.
Esant reikalui, termostatas gali būti nustatytas ir aukštesnei temperatūrai. Tačiau to nepatartina daryti,
kadangi elektrinis tenas veiks visą laiką, net ir neveikiant šilumos siurbliui, o tai padidins įrenginio
energijos sąnaudas.
Sąlygai 2:
Valdiklis duos įjungimo signalą elektriniam tenui kai bus įvykdytos visos šios sąlygos kartu:
1.

Aplinkos temperatūra < +10⁰C;

2.

Kompresorius veikė > 25min;

3.

Kompresorius veikė maksimaliu greičiu;

4.

Vandens temperatūra žemesnė 3⁰C nei nustatyta;

5.

Vandens temperatūra kyla mažiau nei 1⁰C per 15min.

Teno termostatas gali būti nustatytas 60 – 75 ⁰C temperatūrai tam tikram laikotarpiui, pvz., bakterijų
vandenyje sunaikinimui. Po to neužmirškite atstatyto termostato atgal!

2013
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SERVISAS

4.1

Klaidų kodai
Įvykus gedimui, LCD panelėje rodomas klaidos kodas. Rodomas 5 sekundes kas 10 sekundžių.
Jei vienu metu atsitinka keli gedimai, klaidų kodai rodomi paeiliui.
Kodas

Priežastis

Rekomenduojami veiksmai

E0

Valdiklio ir pagrindinės plokštės
jungiamojo laido nutrūkimas arba
trumpas jungimas

Patikrinti laidą ir elektrines jungtis.

Valdiklio gedimas

Pakeisti valdiklį.

Valdiklio ir pagrindinės plokštės
jungiamojo laido nutrūkimas arba
trumpas jungimas

Patikrinti laidą ir elektrines jungtis.

Valdiklio gedimas

Pakeisti valdiklį.

Temperatūros jutiklio laido
nutrūkimas arba trumpas jungimas

Su testeriu 20kΩ režime patikrinkite jutiklio
grandinę. Jei reikia, pakeiskite laidą.

Temperatūros jutiklio varžos
nukrypimas

Su testeriu 50kΩ režime patikrinkite jutiklio varžą.
Įvertinkite aplinkos temperatūrą. Jei varža
neatitinka normų, pakeiskite ją.

Temperatūros jutiklio laidas netvirtai
prijungtas prie valdiklio

Priveržkite jutiklio laido jungties varžtus.

E1

E2

Patikrinti valdiklio pajungimo laidą.
F1

Ryšio klaida
Grįžtamo vandens temperatūros
jutiklio gedimas

F2

Paduodamo vandens temperatūros
jutiklio gedimas
Šilumokaičio temperatūros jutiklio
gedimas

F3

Srovės ar įtampos šuolių sukeltas
gedimas

F4

Kompresoriaus valdymo gedimas.
Kompresoriaus perkrova.

F5

EEPROM gedimas.

Jei gedimas išlieka, pakeisti valdiklio arba lauko
modulio plokštę.
Patikrinkite jutiklio laido jungtis. Jei reikia priveržkite.
Su testeriu 50kΩ režime patikrinkite jutiklio varžą.
Įvertinkite aplinkos temperatūrą. Jei varža
neatitinka normų, pakeiskite ją.
Pakeisti pagrindinę plokštę
Patikrinti ar neatsilaisvino PFC plokštė. Priveržti.
Pakeisti PFC plokštę.
Patikrinti ar neatsilaisvino EEPROM mikroschema.
Pritvirtinti.
Keisti EEPROM.

Per didelė šilumokaičio temperatūra
šildymo režime

F6

Per didelė šilumokaičio temperatūra
šaldymo režime

Patikrinti ar yra vandens cirkuliacija.
Per aukšta aplinkos ir vandens temperatūra.
Sumažinti nustatytą temperatūrą.
Patikrinti ar yra vandens cirkuliacija.
Per žema aplinkos ir vandens temperatūra. Padidinti
nustatytą temperatūrą.
Patikrinti ar yra vandens cirkuliacija.

Kompresoriaus srovės apribojimas

Per žema (aukšta) aplinkos ir vandens temperatūra.
Padidinti (sumažinti) nustatytą temperatūrą.

SERVISAS
F7

Per žema arba per aukšta įtampa

F8*

Slėgio relės gedimas

F9

4

Pamatuoti maitinimo įtampą.
Pakeisti išorinio bloko plokštę.
Patikrinti sistemos slėgį.
Pakeisti slėgio relę.
Patikrinti ar neatsilaisvino EEPROM mikroschema.
Pritvirtinti.

EEPROM gedimas

Keisti lauko modulio EEPROM.
Aplinkos temperatūros jutiklio
gedimas
Fb

Vamzdžio temperatūros jutiklio
gedimas
Kompresoriaus išėjimo
temperatūros jutiklio gedimas

Fc*

Suveikusi sistemos apsauga dėl per
didelio (per mažo) slėgio

Su testeriu 50kΩ režime patikrinkite jutiklio varžą.
Įvertinkite aplinkos temperatūrą. Jei varža
neatitinka normų, pakeiskite ją.

Su testeriu patikrinkite ar suveikę slėgio relės
kontaktai. Jei reikia, pakeiskite slėgio relę.
Patikrinkite ar yra vandens cirkuliacija.
Patikrinkite aplinkos temperatūros jutiklį.

Fd

Suveikusi sistemos apsauga dėl
aplinkos temperatūros

Įrenginys pats išsijungia, jei aplinkos temperarūra <25oC arba >+33 oC šildymo režime ir <-1 oC arba >+65
o
C šaldymo režime.

* - skirtumas tarp F8 ir Fc

Sistemos slėgio apsauga
Vekiant kompresoriui ir slėgiui pakilus aukščiau nustatytos ribos, suveikia slėgio relė (atsidaro jos
kontaktai). Tuomet valdiklis mažina kompresoriaus apsūkas 1Hz/s greičiu, pakol atsistato slėgio relė.
Tuo pačiu yra įrašomas kompresoriaus apsūkų dydis, kuris fiksuojamas kaip maksimali leistina riba. Ši
riba panaikinama po 2-iejų valandų kompresoriaus darbo. Tačiau, jei per šį laikotarpį slėgio relė
suveikia dar kartą, valdiklis kartoja procedūrą ir fiksuoja naują žemesnę leistinų apsūkų ribą.
Jei kompresoriui neveikiant slėgio relės kontaktai atsidaro >5s, valdiklis tai traktuoja kaip slėgio relės
gedimą ir LCD panelėje parodomas klaidos kodas.
Kad patikrinti ar yra suveikusi sistemos slėgio apsauga ar sugedusi slėgio relė, reikia atlikti šiuos
veiksmus:
1.

2013

Išjungti įrenginį ir atjungti maitinimo įtampą. Palaukite 10 minučių.

2.

Įjunkite maitinimo įtampą.

3.

Jei iškart rodoma F8 – reiškia sugedusią slėgio relę arba jos laidų nutrūkimą.

4.

Priešingu atveju reiškia, kad šaltnešio sistemoje buvo viršytas leistinas slėgis.
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4.2

SERVISAS
Gedimo paieška
Gedimas

Galima priežastis

Rekomenduojami veiksmai

Atjungta maitinimo įtampa

Patikrinti įtampą

Sudegęs maitinimo saugiklis

Patikrinti ar ŠS teisingai įžemintas. Pakeisti
saugiklį.

Suveikusi ŠS apsauga

Jei rodomas klaidos kodas, pašalinkite
atitinkamą gedimą.

Atsijungę jungiamieji kabeliai

Patikrinkite sujungimus.

Kompresoriaus gedimas

Pakeiskite kompresorių.

Atsijungę jungiamieji kabeliai

Patikrinkite sujungimus.

Ventiliatoriaus variklio gedimas

Pakeiskite ventiliatoriaus variklį.

Užsinešęs garintuvas

Išvalykite garintuvą

Mažas šildymo
galingumas

Nepakankamas oro srautas

Pašalinkite kliūtis kurios blokuoja oro srautą

Trūksta šaltnešio dujų.

Patikrinkite ar nėra nuotėkio. Išsiurbkite
dujas ir vėl pripildykite tikslų reikiamą kiekį.

Vandens
siurbliukas
dirba per
garsiai arba
jam dirbant
nėra vandens
cirkuliacijos

Trūksta vandens

Papildykite šildymo sistemą vandeniu

Sistemoje yra oro

Nuorinkite šildymo sistemą

Užsuktas šildymo sistemos ventilis

Patikrinkite ar visi šildymo sistemos ventiliai
atsukti

Užsinešęs vandens filtras.

Išvalykite filtrą

Sistemoje per daug šaltnešio

Išsiurbkite šaltnešį ir vėl pripildykite tikslų
reikiamą kiekį.

Šaltnešio sistemoje yra oro

Išsiurbkite šaltnešį, išvakuumuokite sistemą
ir pripildykite tikslų freono kiekį.

Per maža vandens cirkuliacija

Patikrinkite vandens cirkuliaciją. Jei reikia,
panaudokite galingesnį vandens siurbliuką.

Per aukšta vandens temperatūra

Patikrinkite ar nesugedęs paduodamo
vandens temperatūros jutiklis

Užsikimšęs sausintuvo filtras

Pakeisti sausintuvo filtrą

Sugedęs plėtimosi vožtuvas

Patikrinti ir pakeisti plėtimosi vožtuvą

Trūksta šaltnešio

Patikrinkite ar nėra nuotėkio. Išsiurbkite
šaltnešį ir vėl pripildykite tikslų reikiamą
kiekį.

Garintuvo temperatūros jutiklio
gedimas

Patikrinkite / pakeiskite jutiklį

Nepakankamas oro srautas

Pašalinkite kliūtis kurios blokuoja oro srautą

Neveikia

Neveikia
ventiliatorius

Per didelis
slėgis
kompresoriaus
išėjime

Per žemas
įsiurbimo
slėgis

Sunkiai
atsitirpina

Žemiau pateikti atvejai nėra ŠS gedimas. Kreipkitės į specialistus dėl tolimesnių konsultacijų.
Nr.

Atvejis

1

ŠS neveikia

2

ŠS dirba garsiai

Galima priežastis
Gali būti, kad tuo metu veikia kompresoriaus apsauga. Po įjungimo ar
sustojimo kompresorius pasileidžia po 3 minučių.
Patikrinkite ar neatjungtas maitinimas.
Jei veikiant įrenginiui girdisi šniokštimas – tai šaltnešio tekėjimo arba
vandens srauto sukeltas garsas. Tai nėra gedimas

SERVISAS
4.3

Servisas
•
•
•
•
1.
2.

3.

2013

4

Draudžiama keisti įrenginio vidinę struktūrą ir elektrinius sujungimus, nes tai gali sukelti pavojų
žmonių sveikatai ir gyvybei bei sugadinti patį įrenginį.
Jei įrenginys ima veikti negerai, tuoj pat atjunkite maitinimo įtampą. Tolimesnius serviso darbus
gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai.
Gedimų kodų lentelė gali būti naudinga ieškant ir nustatant įrenginio gedimo priežastį.
Prieš atlikdami bet kokius darbus sustabdykite šilumos siurblį ir atjunkite maitinimo įtampą.
Periodiškai (rekomenduojama kas pusę metų) išvalykite vandens sistemų filtrus.
Periodiškai (rekomenduojama kas pusę metų) valykite garintuvą. Dulkes galima išsiurbti siurbliu.
Po to minkštu šepečiu ir vandens srove išplaukite nešvarumus iš garintuvo lamelių tarpų. Valymo
metu nesulankstykite lamelių. Jei garintuvas apsinešęs sunkiai nuvalomu – kvieskite profesionalų
specialistą.
Jei įrenginiui reikalingas šaltnešio papildymas - tai reiškia, kad sistemoje yra nuotėkis ir šaltnešio
papildymas problemos neišspręs. Būtina surasti nuotėkio vietą ir jį pašalinti. Šaltnešio papildymą
gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas. Specialistas gali patikrinti ar sistemoje yra pakankamas
šaltnešio kiekis. Įrenginyje naudojamas R410A šaltnešis, draudžiama naudoti kito tipo šaltnešį.
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BRĖŽINIAI

5

BRĖŽINIAI

5.1

AWH9-V5

Vidaus modulis

Lauko modulis

BRĖŽINIAI
5.2

5

AWH11-V5
Vidaus modulis

Lauko modulis

2013
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5.3

BRĖŽINIAI
AWH9-V5 vidaus modulio išklotinė

Nr.

Pavadinimas

Nr.

Pavadinimas

1

Priekinė panelė

14

Jungtis

2

LCD valdymo panelė

15

Jungties tvirtinimo panelė

3

Elektros skyriaus dangtis

16

1/2” šaltnešio jungtis

4

Termostatas

17

3/8” šaltnešio jungtis

5

Elektronikos skyriaus korpusas

18

Nuorintojas

6

Gnybtai

19

Šaltnešio vamzdis

7

Relė (JQX-105F)

20

Šaltnešio vamzdis

8

Valdiklio plokštė

21

Vandens išėjimas

9

Šilumokaitis

22

Magnetai

10

Korpusas

23

Cirkuliacinis siurblys

11

Vyriai

24

Relė (JQX-13F)

12

Elektrinis tenas

25

Siurblio laikiklis

13

Kabelių įvadai

26

Vandens įėjimas

BRĖŽINIAI
5.4

2013

5

AWH9-V5 lauko modulio išklotinė

Nr.

Pavadinimas

Nr.

Pavadinimas

1

Grotelės

15

Laikiklis

2

Sparnuotė

16

Dešinė panelė

3

Ventiliatoriaus variklis

17

Manometras

4

Priekinė panelė

18

Rankena

5

Oro srauto kreipiklis

19

Laikiklis

6

Laikiklis

20

3/8” ventilis

7

Variklio laikiklis

21

1/2" ventilis

8

Laikiklis

22

Ventilių gaubtas

9

4-eigis ventilis

23

Kompresorius

10

Elektros skyriaus dėžutė

24

Kojelės

11

Elektros skyriaus dangtelis

25

Dugnas

12

Viršutinė panelė

26

EEV apvijos

13

Galinė panelė

27

EEV

14

Garintuvas

28

Kompresoriaus pašildymas

29

Dugno pašildymas
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BRĖŽINIAI
AWH11-V5 vidaus modulio išklotinė

Nr.

Pavadinimas

Nr.

Pavadinimas

1

Priekinė panelė

16

Šilumokaitis

2

Elektros skyriaus dangtis

17

Šaltnešio vamzdis

3

LCD valdymo panelė

18

Vyriai

4

Relė (JQX-13F)

19

Šaltnešio akumuliatoriaus laikiklis

5

Relė (JQX-105F)

20

Korpusas

6

Termostato laikiklis

21

Magnetai

7

Termostatas

22

Vandens vamzdis

8

Elektronikos laikiklis

23

Vandens išėjimas

9

Laikiklis

24

Elektrinis tenas

10

Vandens įėjimas

25

Kabelių įvadai

11

Valdiklio plokštė

26

1/2” šaltnešio jungtis

12

Jungtis

27

3/8” šaltnešio jungtis

13

Cirkuliacinis siurblys

28

Laikiklis

14

Siurblio laikiklis

29

Gaubtas

15

Šaltnešio akumuliatorius

30

Apsaugos rinkinys

BRĖŽINIAI
5.6

2013

5

AWH11-V5 lauko modulio išklotinė

Nr.

Pavadinimas
Pavadinimas

Nr.

Pavadinimas

1

Grotelės

15

Laikiklis

2

Sparnuotė

16

Dešinė panelė

3

Ventiliatoriaus variklis

17

Manometras

4

Priekinė panelė

18

Rankena

5

Oro srauto kreipiklis

19

Laikiklis

6

Laikiklis

20

3/8” ventilis

7

Variklio laikiklis

21

1/2" ventilis

8

Laikiklis

22

Ventilių gaubtas

9

4-eigis ventilis

23

Kompresorius

10

Elektros skyriaus dėžutė

24

Kojelės

11

Elektros skyriaus dangtelis

25

Dugnas

12

Viršutinė panelė

26

EEV apvijos

13

Galinė panelė

27

EEV

14

Garintuvas

28

Kompresoriaus pašildymas

29

Dugno pašildymas
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ELEKTROS SCHEMOS

6

ELEKTROS SCHEMOS

6.1

Vidaus modulio elektros schema

1.

Šilumokaičio temperatūros jutiklis.

2.

Grįžtamo vandens temperatūros jutiklis.

3.

Išeinančio vandens temperatūros jutiklis.

4.

Vandens srauto relė.

5.

LCD valdymo panelės jungtis.

6.

Perkaitimo apsauga.

7.

Termostatas.

8.

Elektrinis tenas.

9.

Perkaitimo apsauga.

10. Cirkuliacinis siurblys.
11. Elektros maitinimo įvadas.
12. Elektrinio teno pajungimas.
13. Lauko modulio pajungimas.
Dėmesio!
Ši schema teisinga instrukcijos publikavimo metu. Dėl įrenginio tobulinimo galimi pasikeitimai. Jūsų
įrenginio schema pateikiama kartu su įrenginiu.
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Lauko modulio elektros schema

1.

Kompresorius.

2.

Garintuvo pašildymas.

3.

4-eigis ventilis.

4.

Kompresoriaus pašildymas.

5.

Ventiliatoriaus variklis.

6.

Dažnio keitiklio plokštė.

7.

Fazės korektoriaus plokštė.

8.

Induktyvumas.

9.

Slėgio relė.

10. Garintuvo temperatūros jutiklis.
11. Oro temperatūros jutiklis.
12. Išeinančių dujų temperatūros jutiklis.
13. Elektroninis plėtimos ventilis.
14. Pajungimas prie vidaus modulio.
Dėmesio!
Ši schema teisinga instrukcijos publikavimo metu. Dėl įrenginio tobulinimo galimi pasikeitimai. Jūsų
įrenginio schema pateikiama kartu su įrenginiu.
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ELEKTROS SCHEMOS
KONTAKTAI

Gamintoja
Gamintojas:

Serviso centras Lietuvoje:
Lietuvoje:

Energy Save Nordic AB

UAB „Darus“
Jaunimo a.22,
50116 Kaunas

Kristineholmsvägen 26 B
441 39 ALINGSǺS
Sverige
www.energysave.se

Tel/Faks: 8 37 777141
info@energysave.lt
www.energysave.lt

Gamintojas nuolat tobulina gaminamą įrangą, todėl galimi įrangos patobulinimai, kurie neatsispindi
šioje instrukcijoje. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į gamintoją ar jo atstovą.

