Trumpa
naudojimo
instrukcija

Šilumos siurbliai
NPH; NPT; NPET

Gerbiami prikėjai,
Dėkojame, kad naudojatės mūsų gaminiais.
Šioje instrukcijoje aprašomos Nordic Plus V7 serijos šilumos siurblio pagrindinės valdymo savybės,
kurių pakanka kasdieniniame įrenginio naudojime.
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1. Saugos priemonės
Norėdami užtikrinti ir asmeninį saugumą, ir gaminio saugą, pasižymėkite žemiau esančius
simbolius ir būtinai Supraskite jų koreliaciją su kiekviena iš pateiktų atsargumo priemonių.

The installation, dismantlement and maintenance of the
Prieš
naudodami
atidžiai
naudojimo
unit
must
be performed
byperskaitykite
qualified personnel.
It is
instrukciją.
forbidden to do any changes to the structure of the unit.
Otherwise injury of person or unit damage might happen.

Įrenginio instaliavimą, išmontavimą ir techninę
priežiūrą turi atlikti kvalifikuotas personalas.
Draudžiama daryti bet kokius įrenginio struktūros
pakeitimus. Priešingu atveju žala asmeniui arba
vieneto žala gali atsitikti.

Kai veikia ventiliatoriaus variklis , nelieskite oro išleidimo
grotelių

Vandens ar kitus skysčius griežtai draudžiama pilti ant
įrenginio, nes tai gali sukelti elektros smūgį arba įrenginio
gedimą.

Šis ženklinimas rodo, kad šio produkto negalima išmesti su kitomis
buitinėmis atliekomis visoje Europos Sąjungoje. Siekiant užkirsti kelią galimai
žalai aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų išmetimo,
šios atliekos turi būti atsakingai perdirbamos, kad būtų skatinamas tvarus
pakartotinis išteklių panaudojimas. Norėdami grąžinti panaudotą įrenginį,
susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote gaminį. Pardavėjas pasirūpins šios
įrangos saugiu priėmimu ir perdirbimu.
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2. Pagrindinis ekranas
Pagrindiniai ekrano parametrai yra naudojami reguliuoti kambario temperatūrą ir sanitarinio karšto
vandens temperatūrą.
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Lauko temperatūra
Kambario temperatūra. Paspaudus ant rodomos kambario temperatūros:
 Kambario temperatūros nustatymas
(jei įjungtas kambario temperatūros poveikis šildymo kreivėi)
 1 & 2 šildymo zonų temperatūrinės kreivės lygiagretus poslinkis
(jei kambario temperatūros poveikis šildymo kreivei yra išjungtas)
Sanitarinio karšto vandens temperatūra. Paspaudus ant parodytos temperatūros:
 Nustatoma sanitarinio karšto vandens temperatūra.
1-os zonos vandens kontūro temperatūra. Paspaudus ant nurodytos temperatūros:
 Koreguojamas temperatūros kreivės taškas, esantis arčiausiai lauko temperatūros
koregavimo metu.
2-os zonos vandens kontūro temperatūra. Paspaudus ant nurodytos temperatūros:
 Koreguojamas temperatūros kreivės taškas, esantis arčiausiai lauko temperatūros
koregavimo metu.
Režimo pasirinkimo mygtukas – automatinis režimas/rankinis režimas
Automatinis režimas. Šilumos siurblys automatiškai persijungia - šildymas, šaldymas,
karštas vanduo ir neutralus režimas.
Rankinis režimas - šildymas. Veikia tik šildymo režimas.
Rankinis režimas - sanitarinis karštas vanduo. Veikia tik sanitarinis karšto vandens
režimas.
Rankinis režimas – šaldymas. Veikia tik šaldymo režimas.
Greitas sanitarinio karšto vandens paruošimas. Baigus grįžta į automatinį režimą.
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Meniu mygtukas – prieiga prie meniu.
Įjungti/išjungti. Mėlyna spalva = šilumos siurblys įjungtas; pilka spalva = šilumos siurblys
išjungtas
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3. Papildomi simboliai ekrane
Toliau išvardyti simboliai pasirodo tuo atveju, jei yra aktyvuota tam tikra funkcija.
Nakties režimas
Lauko bloko atitirpinimas
Sanitarinio karšto vandens ruošimo laikmatis
Šildymo ir šaldymo laikmatis
Anti-legionelės funkcija
Grindų džiovinimo funkcija
Veikimo pagal elektros tarifus funkcija
ECO šildymo funkcija
Nedidelė klaida; laikoma perspėjimu. Šilumos siurblys veikia normaliai, bet įgaliotas asmuo turi
būti informuotas nedelsiant!
Pagrindinė klaida; kad būtų užtikrintas sistemos ir šilumos siurblio saugumas, siurblys išsijungia. Jei
"avarinio režimo" funkcija aktyvuota, šilumos siurblys ir toliau gali veikti, bet tik su atsarginiu
šildymo šaltiniu! Prašome nedelsiant informuoti įgaliotąjį techninės priežiūros asmenį!

4. Meniu
Vartotojo sąsają sudaro 2 papildomų meniu langai. 1-ajame lange yra vartotojui skirti nustatymai, o
2-ajame lange yra montuotojams skirti nustatymai pirmą kartą paleidžiant šilumos siurblį.
Prieiga prie meniu – paspausit apačioje dešinėje mygtuką MENU:
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1-o lango meniu

Antrinis meniu
ZONE 1
ZONE2
DHW
DHW STORAGE
NIGHT
LEGIONELLA
VACATION
USER

Aprašymas
1-os zonos parametrai (šildymo kreivė ,šaldymo kreivė, ir t.t. )
2-os zonos parametrai (šildymo kreivė, šaldymo kreivė, ir t.t.)
Sanitarinio karšto vandens sistemos nustatymas
Laikmačio nustatymai karšto sanitarinio vandens paruošimui
Nustatymai nakties režimui ir tyliam darbo režimui
Legionella funkcijos nustatymai
Atostogų režimo nustatymai
Kalba, laikas, data ir kitų parametrų nustatymai

2-o lango meniu – diegimo programos parametrai

Antrinis meniu
WORKING MODE
BACK-UP
WATER PUMP SETTINGS
FLOOR CURING
ELECTRIC LOCK
OTHER OPTIONS
UNIT REAL TIME DATA

Aprašymas
Šilumos siurblio veikimo režimų nustatymas
Papildomų ir išorinių šilumos šaltinių valdymas
Cirkuliacinio siurblio valdymas
Grindų džiovinimo funkcijos valdymas
Nustatymai veikimui pagal elektros energijos tiekėjo valdymą
Specialios funckijos
Šilumos siurblio parametrų rodymas realiu laiku

Pastaba:
Detalus meniu aprašymas yra ES tinklalapyje www.energysave.se arba konsultuokitės su savo
montuotojais!
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5. Patalpos temperatūros kontrolė
Kambario temperatūros nustatymo didinimas arba mažinimas įtakoja abi temperatūros zonas (1 ir 2).

5.1 Man šalta, ką daryti?  Didinti kambario temperatūrą.
Pastaba: tiesioginis kambario temperatūros valdymas veikia tik tada, jei kambario temperatūros
jutiklis yra sumontuotas kambaryje ir yra aktyvuotas jo funkcionavimas .
Norėdami padidinti kambario temperatūrą, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis:

Spauskite „“ simbolį norėdami padidinti kambario
temperatūrą. Patvirtinkite paspausdami OK.
Norėdami sumažinti kambario temperatūrą
paspauskite  ̋.

Jei ekrane nerodo „Idealios kambario temperatūros“ nustatymo.
Jei atsidaro ne „Idealios kambario temperatūros langas“, o „1 sistemos temperatūros kreivės
lygiagretus poslinkis“ - reiškia, kad kambario temperatūros jutiklis nenaudojamas patalpos
temperatūros reguliavime. Kambario temperatūros kontrolė atliekama tik pagal temperatūros kreivę.

Ką daryti?
Atlikite temperatūros kreivės poslinkį didindami arba mažindami poslinkį nuo „0“ vertės. Yra du
langai: 1-as langas temperatūros nustatymui 1-oje šildymo zonoje, 2-as langas - 2-oje zonoje (pvz.:
zona 1 = pirmas aukštas, 2 zona = antras aukštas).

Temperatūros
didinimas

Temperatūros
mažinimas
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5.2 Aš pakeičiau kambario temp nustatymus, bet norėtųsi daugiau šilumos.
Jei kambario temperatūros keitimas neatnešė norimo poveikio, pakoreguokite atitinkamos šildymo
zonos temperatūros kreivę.
1 zona (pavyzdys: pirmas aukštas):

Spauskite „“ norint padidinti vandens temperatūrą.
Didinant 2-3°C vandens temperatūrą, kambario
temperatūra padidėja maždaug 1°C (priklauso nuo
šildymo sistemos). Patvirtinimui paspauskite „OK“.
Vandens temperatūros sumažinimui paspauskite ̋  ̋.

2 zona (pavyzdys: antras aukštas):

Pastaba:
Jei
simbolis yra pilkos spalvos
reiškia, kad zona 2 neaktyvi.

, tai

Jei simbolis yra
pilkos spalvos
tai reiškia, kad karšto sanitarinio
vandens režimas nėra įjungtas.
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6. Sanitarinio karšto vandens temperatūros valdymas
Man reikia daugiau karšto vandens  Didinkite karšto vandens temperatūrą.

Spauskite „“ norint padidinti karšto vandens
temperatūrą. Patvirtinimui paspauskite „OK“.
Karšto vandens temperatūros sumažinimui
paspauskite ̋  ̋.

7. Įrenginys neveikia
Jei įrenginys rodo klaidos pranešimą ekrane, tai gali būti:



įspėjimas, reiškiantis, kad šilumos siurblys gali toliau dirbti;
gedimas, reiškiantis, kad šilumos siurblys sustoja.

Abiem atvejais reikia kreiptis į sertifikuotą vietinį specialistą.
Pagrindiniame ekrane pasirodys simbolis

ir bus rodomas kodas su klaidos pavadinimu. Pavyzdys:
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Pastaba:
Viena iš dažniausiai atsirandančių klaidų yra S10 - per mažo vandens srauto apsauga. Tai reiškia, kad
vandens srautas yra per mažas ir nepakankamas saugiam šilumos siurblio veikimui.
Tai gali atsitikti dėl įvairių priežasčių:
1.
Užsinešęs hidraulinė sistemos filtras. Filtrą reikia išvalyti.
2.
Nepakanka vandens sistemoje. Papildyti šildymo sistemą vandeniu.

8. Kas yra temperatūros kreivė?
Temperatūros kreivės režimas reiškia, kad kuo žemesnė aplinkos temperatūra, tuo didesnės vandens
temperatūros vanduo paduodamas į šildymo sistemą. Šis šildymo būdas gali padėti šilumos siurbliui
pasiekti aukštesnį COP (efektyvumo koeficientą) ir padidinti komforto jausmą namuose.
Namų izoliacija ir žmonių šalčio pojūčio lygis gali skirtis, todėl gamykloje nustatyta standartinė
temperatūros kreivė tiks ne visiems atvejams. Todėl temperatūros kreivė gali būti nustatyta pagal
individualius užsakovo poreikius.
Pagrindinis temperatūros kreivės nustatymas atliekamas pirmą kartą paleidžiant šilumos siurblį. Tai
turi atlikti įgaliotas techninės priežiūros asmuo!
Pagrindiniai nustatymai visada koreguojami pagal šildymo sistemą (grindų šildymas, radiatoriai,
konvektoriai). Norėdami nustatyti temperatūros kreivę taip pat turite atsižvelgti į pastato šiluminę
izoliaciją!
V7 serijos šilumos siurbliuose galima nustatyti 2 šildymo zonas su skirtingomis temperatūros
kreivėmis.
Žemiau pavaizduota temperatūros kreivės standartinis nustatymas ir jos lygiagretus poslinkis -2°C.
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9. Nuotolinis valdymas
Jūs galite kontroliuoti savo šilumos siurblį per programėlę savo telefone ar planšetiniame
kompiuteryje (mažiau valdymo galimybių) arba per internetinę naršyklę (pilnas valdymas).

9.1 Išmaniųjų įrenginių programėlė
Skirta tik Android įrenginiams.
Norėdami parsisiųsti programėlę eikite į Play Store ir atsisiųsti programėlę –Heat Pump APP

Įdiekite programą į savo išmaniuosius įrenginius.
Atidarykite programėlę:
Kalbos nustatymas

Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį.
(kaip ir interneto puslapio prieigos)

Paspauskite "Login", kad patvirtintumėte.

Pagrindinis ekranas

2

1
2
3
4

Vartotojo duomenų meniu
Veikimo indikatorius
Meniu mygtukas
Šilumos siurblio pavadinimas

3
4
Vartotojo duomenų menu

Vartotojo vardas
Licenzijos trukmė
Vartotojo duomenys – vardas, telefono numeris, adresas,
el. pašto adresas
Pastaba – pridėkite pastabą, pvz., montuotojo
kontaktinius duomenis.
Programos versija
Atsijungti nuo programos
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Indikatorius
Suteikia informaciją apie šilumos siurblio būklę.
Normali būsena
Įspėjimas
Klaida
Nėra interneto ryšio

Meniu mygtukas
MENU
Mygtukas Įjungti/išjungti
= šilumos siurblys įjungtas
= šilumos siurblys išjungtas
Parametrai realiuoju laiku
Nustatymų meniu
Šilumos siurblio info

Duomenys realiu laiku

Nustatymo mygtukas
Top Line-Favoritus.
Visi viršutinėje dalyje pateikti
duomenys bus rodomi
pagrindiniame meniu.
Norėdami perkelti duomenis į
viršutinę dalį, naudokite
nustatymo mygtuką.
Visos eilutės – bus rodomi visi
duomenys, kurie nebuvo
įtraukti į viršutinę dalį.
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Parametrai

Pagrindinius parametrus galima modifikuoti
naudojant šią programėlę.
Su + ir – parametrų vertės gali būti pakeistos.
Patvirtinimas nenaudojamas.
Norėdami pasiekti visus nustatymus naudokite
prieigą per interneto naršyklę.
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9.2 Prieiga prie tinklalapio
Internetinio puslapio adresas:http://www.myheatpump.com
Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį.
- Vartotojo vardas
- Slaptažodį
- Patvirtinti

Kalbos pasirinkimas

Meniu

“Real time data” atidaro kitą langą su realaus laiko duomenimis:

“History curve” - grafinis šilumos siurblio parametrų atvaizdavimas.
Pasirinkti datą

Eksportavimas į Excel

Pasirinkite norimus
matyti parametrus
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Pavyzdys:

“Setting parameters” -parametrai, kuriuos galima nustatyti šilumos siurblio valdiklyje, taip pat gali
būti nustatyti šiame meniu.

Norėdami patvirtinti parametro pakeitimą, paspauskite Setting parameters, priešingu atveju
pakeitimas nebus išsaugotas.

“Failure information” -Rodyti dabartines klaidas:
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Dėl išsamesnės informacijos apsilankykite mūsų svetainėje arba kreipkitės į vietinį ES šilumos siurblio atstovą.
Dėkojame už pirkinį,
Jūsų ES Kolektyvas

ES Heat Pumps AB
Nitgatan 2, 441 38 Alingsas
Sweden
Phone: +46 (0) 322-790 50
E-mail: info@energysave.se
www.energysave.se

Pardavimų ir serviso centras Lietuvoje:
UAB „Darus“
Jaunimo a.22, Kaunas LT-50116
Tel.: +370 37 777141
E.p.: info@energysave.lt
www.energysave.lt
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