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Моля следвайте точно тези
инструкции за безопасност, за да
избегнете рискове и вреди за
хората, имуществени щети и
щети за околната среда.

Обяснение на инструкциите за безопасност

Опасност
Този знак предупреждава за опас-
ност от вреди за човека.

! Внимание
Този знак предупреждава за опас-
ност от имуществени щети и
щети за околната среда.

Указание
Данните обозначени с думата Указа-
ние съдържат допълнителна инфор-
мация.

Целева група

Това упътване е изготвено само за
оторизирани специалисти.

■ Работите по кръга на хладилния
агент трябва да се извършват само
от специалисти, които са упълномо-
щени за това.

■ Работите по електрическата инста-
лация трябва да се извършват само
от квалифицирани електротехници.

■ Първоначалното техническо въве-
ждане в експлоатация, включващо
оглед на изпълнението на инстала-
цията, настройки и пускане на уреда
в експлоатация трябва да бъде осъ-
ществено от лице, упълномощено от
представител на производителя.

Разпоредби, които трябва да се вземат под внимание

■ Национални разпоредби за монтаж
■ Регламентирани със закон разпо-

редби за техника на безопасност
■ Регламентирани със закон разпо-

редби за защита на околната среда

■ Правила на професионалната асо-
циация

■ Съответни правила за техническа
безопасност, специфични за съо-
тветната страна

Инструкции за безопасност
Указания за безопасност
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Указания за безопасност при работи по инсталацията

Работи по инсталацията

■ Изключете инсталацията от напре-
жение, напр. от отделния предпази-
тел или главен прекъсвач, и прове-
рете за отсъствие на напрежение.
Указание
В допълнение към кръга на регули-
ращия ток е възможно да са налице
няколко кръга на товарния ток.

Опасност
Допирането до провеждащи ток
елементи може да доведе до
тежки наранявания. Някои еле-
менти на управляващите платки
провеждат напрежение и след
изключване на мрежовото
напрежение.
Преди отстраняването на капа-
ците на уредите изчакайте най-
малко 4 минути, докато напре-
жението падне.

■ Осигурете инсталацията срещу
повторно включване.

■ При всички работи носете подхо-
дящи лични предпазни средства.

Опасност
Горещи повърхности и среди
могат да причинят изгаряния или
попарвания.
■ Преди работи по техническото

обслужване и сервиза изключ-
вайте уреда и го оставяйте да
се охлади.

■ Не докосвайте горещите
повърхности на уреда, армату-
рите и тръбите.

Опасност
Опасност от пожар: Поради елек-
тростатичен разряд е възможно
образуване на искри, които могат
да запалят изтичащ горим хлади-
лен агент (R32).
Преди работа докоснете зазе-
мени обекти, напр. отоплителни
или водопроводни тръби, за да
отведете статичното електриче-
ство.

! Внимание
При електростатичен разряд е
възможна повреда на електрон-
ните модули.
Преди работа докоснете зазе-
мени обекти, напр. отоплителни
или водопроводни тръби, за да
отведете статичното електриче-
ство.

Работи по хладилния кръг

Хладилните агенти са изместващи
въздуха газове без цвят и без мирис.
■ С въздуха R32 образува горими

смеси.
■ R410A е негорим.

Опасност
Директният контакт с течен и
газообразен хладилен агент може
да доведе до тежки здравни
увреждания.
■ Избягвайте директен контакт с

течен и газообразен хладилен
агент.

■ При боравене с течен и газоо-
бразен хладилен агент носете
лични предпазни средства.

Инструкции за безопасност
Указания за безопасност (продължение)
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Опасност
Неконтролираното изтичане на
хладилния агент в затворени
помещения може да доведе до
недостиг на въздух и задушаване.
■ Не вдишвайте хладилен агент.
■ Осигурете достатъчно добра

вентилация в затворени поме-
щения.

Преди започване на работите по хла-
дилния кръг вземете следните мерки:
■ Проверете херметичността на хла-

дилния кръг.
■ Осигурете много добра вентилация,

особено в зоната над пода, и я под-
държайте по време на работите.

■ Информирайте всички намиращи се
в района на инсталацията лица за
вида на извършваните работи.

■ Обезопасете района на работната
зона.

Допълнителни мерки преди започване
на работите по хладилния кръг с
горими хладилни агенти (R32):
■ Отстранете всички горими мате-

риали и източници на запалване от
района, непосредствено около тер-
мопомпата.

■ Преди, по време и след работите
проверявайте района за изтичащ
хладилен агент посредством под-
ходящ детектор за хладилен агент.
Този детектор за хладилен агент не
трябва да образува искри и съо-
тветно трябва да е херметичен.

■ Въгледвуокисен или прахов пожаро-
гасител трябва да е на разположе-
ние в следните случаи:
– допълване на хладилен агент,
– извършване на работи за спояване

или заваряване.
■ Поставете знак за забрана на пуше-

нето.

Опасност
Поради повреди по хладилния
кръг е възможно хладилен агент
да попадне в хидравличната сис-
тема. Това може да доведе до
тежки здравни увреждания.
След завършване на работите
обезвъздушете хидравличната
система от първичната и вторич-
ната страна съгласно изисква-
нията.

Работи по привеждането в изправ-
ност

! Внимание
Ремонтът на конструктивни еле-
менти със свързана с техниче-
ската безопасност функция
излага на риск безопасната
експлоатация на инсталацията.
Повредените конструктивни еле-
менти трябва да се заменят с
оригинални части Viessmann.

Допълнителни компоненти,
резервни и износващи се части

! Внимание
Резервните и износващите се
части, които не са изпитани с
инсталацията, могат да повлияят
отрицателно върху функционира-
нето й. Монтажът на неодобрени
компоненти, както и неразрешени
изменения и преустройства,
могат да повлияят отрицателно
върху безопасността и да ограни-
чат гаранцията.
При смяна използвайте само ори-
гинални части Viessmann или
одобрени от Viessmann резервни
части.

Инструкции за безопасност
Указания за безопасност (продължение)
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Указания за безопасност при експлоатация на инсталацията

Поведение при изтичане на вода от
уреда

Опасност
При изтичане на вода от уреда
съществува опасност от токов
удар.
Свържете отоплителната инста-
лация към външен прекъсвач
(напр. външен предпазител или
разпределителна кутия).

Опасност
При изтичане на вода от уреда
съществува опасност от попар-
ване.
Не докосвайте водата за отопле-
ние.

Инструкции за безопасност
Указания за безопасност (продължение)
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Отпадъците от опаковки трябва да се изхвърлят за
рециклиране съгласно законовите разпоредби.

Символи

Символ Значение
Препратка към друг документ с допъл-
нителна информация
 

1. Илюстрации на работните стъпки:
Номерирането отговаря на последова-
телността на работния процес.

Предупреждение за материални и еко-
логични щети
 
 
Опасност от електрически ток
 
 
Необходимо е особено внимание.
 
 
■ Трябва да се чуе щракване при фикси-

рането на компонента.
или

■ Акустичен сигнал
■ Използвайте нов компонент.

или
■ В комбинация с инструмент: Почисте-

те повърхността.
Изхвърлете компонента съобразно тех-
ническите изисквания.
 
 
Предайте компонента в съответните
пунктове за събиране. Не изхвърляйте
компонента при битовите отпадъци.
 

Ходът на работата при първоначално пускане в
експлоатация, инспекция и техническо обслужване
са описани в раздел „Първоначално пускане в
експлоатация, инспекция и техническо обслужване“
и са означени по следния начин:

Символ Значение
Необходими работни стъпки при първо-
начално пускане в експлоатация
Не се изисква при първоначално пуска-
не в експлоатация
Необходими работни стъпки при инспек-
ция
Не се изисква при инспекция

Необходими работни стъпки при техни-
ческо обслужване
Не се изисква при техническо обслужва-
не

Употреба по предназначение

Уредът трябва да се инсталира и експлоатира по
предназначение само в затворени отоплителни сис-
теми съгласно EN 12828, като се вземат под внима-
ние съответните ръководства за монтаж, сервиз и
експлоатация.

В зависимост от изпълнението уредът може да се
използва само за следните цели:
■ Отопление на помещенията
■ Охлаждане на помещенията
■ Загряване на питейна вода

С допълнителни компоненти и принадлежности
обемът на функциите може да се разшири.

Информация

Изхвърляне на опаковката
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Употребата по предназначение предполага извър-
шване на неподвижен монтаж заедно с одобрени за
съответната инсталация компоненти.

Професионалното или промишлено използване за
други цели, различни от отопление/охлаждане на
помещения или загряване на питейна вода, се
счита за нецелесъобразно.

Неправилна употреба респ. неправилна работа с
уреда (напр. отваряне на уреда от експлоатиращия
инсталацията) са забранени и водят до изключване
на отговорността. Неправилна употреба е налице и
тогава, когато по компоненти на отоплителната сис-
тема се правят промени, които касаят целесъо-
бразното им функциониране.

Указание
Уредът е предвиден само за битова или от
битов тип употреба, т.е. и необучени лица
могат да обслужват уреда безопасно.

Информация за продукта

Конструкция

Vitocal 200-S е термопомпа въздух/вода, сплит сис-
тема от 1 вътрешно тяло и 1 външно тяло.

Хладилен кръг

С изключение на кондензатора, всички компоненти
на хладилния кръг се намират във външното тяло,
включително регулатора на хладилния кръг с елек-
тронен разширителен вентил. В зависимост от
експлоатационните условия мощността на компре-
сора се съгласува посредством инверторно регули-
ране.
За охлаждане на помещенията се отнема обратно
топлина от хладилния кръг (само при типове с
обозначение „-AC“).
Вътрешното тяло и външното тяло се свързани
хидравлично помежду си чрез тръбопроводи за
хладилен агент.

Хидравлика

Вградената във вътрешното тяло високоефективна
циркулационна помпа (вторична помпа) подава
водата за отопление във вторичния кръг. С вграде-
ния 3-пътен превключващ вентил „Отопление/
Загряване на БГВ“ се превключва между отопление
на помещенията и загряване на БГВ.

Инсталация без буферен съд

■ Отопление на помещенията
Термопомпата загрява 1 отоплителен/охладите-
лен кръг без смесител.

■ Охлаждане на помещенията
Термопомпата охлажда чрез 1 отоплителен/охла-
дителен кръг без смесител или чрез 1 отделен
охладителен кръг.

Инсталация с буферен съд за водата за отопле-
ние

■ Отопление на помещенията
Термопомпата загрява до 3 отоплителни/охлади-
телни кръга: 1 отоплителен/охладителен кръг без
смесител и 2 отоплителни/охладителни кръга със
смесител

■ Охлаждане на помещенията
Термопомпата може да охлажда само чрез един
от макс. 3  отоплителни/охладителни кръга или
чрез отделен охладителен кръг.
Буферният съд за вода за отопление се обхожда
хидравлично чрез байпасна схема.

Инсталация с буферен съд за вода за отопле-
ние/охлаждане

■ Отопление на помещенията
Термопомпата може да загрява до 3 отоплителни/
охладителни кръга: 1 отоплителен/охладителен
кръг без смесител и 2 отоплителни/охладителни
кръга със смесител

■ Охлаждане на помещенията
Термопомпата може да охлажда чрез до 3 ото-
плителни/охладителни кръга. Охлаждане на
помещенията чрез отделен охладителен кръг не е
възможно.

Управление на термопомпата

Цялата отоплителна инсталация се контролира и
регулира от управлението на термопомпата
Vitotronic 200, тип WO1C.
Управлението на термопомпата е вградено във
вътрешното тяло. Комуникацията между вътреш-
ното и външното тяло се извършва посредством
Modbus.

Информация

Употреба по предназначение (продължение)
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Преглед на типовете

Тип Проточен водонагрева-
тел

Охлаждане на по-
мещенията

Номинално напрежение
Вътрешно тяло Външно тяло

AWB 201.D – – 230 V~ 400 V~
AWB-M 201.D – – 230 V~ 230 V~
AWB-E 201.D X – 230 V~ 400 V~
AWB-M-E 201.D X – 230 V~ 230 V~
AWB-E-AC 201.D X X 230 V~ 400 V~
AWB-M-E-AC 201.D X X 230 V~ 230 V~

Примери за инсталации

Налични примери за инсталации: Виж
www.viessmann-schemes.com.

Списък на резервните части

Информация за резервни части се съдържа на
www.viessmann.com/etapp или в приложението за
резервни части на Viessmann.

Информация

Информация за продукта (продължение)

55
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Вътрешно тяло

88
0

66

50

370

11
05

15
0

96
0

60

358
450

68
FG

80
152

224
299

374

EDCBA

Фиг. 1

A Тръбопровод за горещия газ: Виж следващата
таблица.

B Тръбопровод за течността: Виж следващата
таблица.

C Подаваща линия на бойлера (от страна на
водата за отопление) G 1¼ (вътрешна резба)

D Връщаща линия на водата за отопление и връ-
щаща линия на бойлера G 1¼ (вътрешна резба)

E Подаваща линия на водата за отопление G 1¼
(вътрешна резба)

F Кабелен въвод за кабели за ниско напрежение
< 42 V

G Кабелен въвод за кабели за свързване към мре-
жата 400 V~/230 V~, > 42 V

Свързване на тръбопроводите за хладилен агент
Значение Свързване към вътрешното тяло
 Типове Тръба 7 Резба UNF
Тръбопровод за течността 201.D04 до D06 6 mm ⅝

(преходна муфа
⅝ x ⁷⁄₁₆ приложена)

201.D08 до D16 10 mm ⅝
Тръбопровод за горещия газ 201.D04 до D06 12 mm ⅞

(преходна муфа
⅞ x ¾ приложена)

201.D08 до D16 16 mm ⅞

Подготовка за монтаж

Изисквания към свързването на място
55

93
32
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Външно тяло

Външно тяло с 1 вентилатор

1109

14
221

229
0

508

545

536

546
63

96
99

113705

75
3

48
518

D

C

AB

BA

D
C

Фиг. 2

A Кабелен въвод за Modbus кабела за свързване
вътрешно/външно тяло

B Кабелен въвод за кабела за свързване към мре-
жата

C Тръбопровод за течността
■ Типове 201.D04 до D06: UNF ⁷⁄₁₆
■ Типове 201.D08: UNF ⅝

D Тръбопровод за горещия газ
■ Типове 201.D04 до D06: UNF ¾
■ Типове 201.D08: UNF ⅞

Подготовка за монтаж

Изисквания към свързването на място (продължение)

55
93

32
8

М
он

та
ж



13

Външно тяло с 2 вентилатора

508

545

13
77

14
221

229
0

1109

63
96
99

113705

536

546

48
518

BA

D
C

D

C

AB

Фиг. 3

A Кабелен въвод за Modbus кабела за свързване
вътрешно/външно тяло

B Кабелен въвод за кабела за свързване към мре-
жата

C Тръбопровод за течност UNF ⅝
D Тръбопровод за горещ газ UNF ⅞

Подготовка за монтаж

Изисквания към свързването на място (продължение)

55
93

32
8
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Транспортиране

! Внимание
Удари и натоварване на натиск или опън
могат да предизвикат повреди на външните
стени на устройството.
Не натоварвайте горната страна на уреда,
предната и страничните стени.

! Внимание
Силно накланяне на компресора във външ-
ното тяло води до повреди на уреда поради
навлизане на смазочен материал в хладил-
ния кръг.
Макс. ъгъл на накланяне: 45° за около 4 min,
в противен случай 30°

Указания за монтаж

Видове монтаж

■ Монтаж на под с проход за тръбопроводите над
нивото на земята

■ Монтаж на под с проход за тръбопроводите под
нивото на земята

■ Монтаж на стена
■ Монтаж на плосък покрив

Монтаж на под

■ За монтаж на под използвайте конзоли (принад-
лежности).
За закрепване на конзолата използвайте анкери
за под със сила на натягане минимум 2,5 kN.

■ Ако не могат да бъдат използвани конзоли, мон-
тирайте външното тяло свободно на здрава
опорна конструкция с височина от мин. 100 mm
височина.

■ При тежки климатични условия (минусови темпе-
ратури, сняг, влага), препоръчваме да монтирате
уреда на цокъл с височина около 300 mm.

■ Вземете под внимание теглото на външното тяло:
Виж „Технически данни“.

Монтаж на стена

■ За монтаж на стена използвайте комплект кон-
золи (принадлежности).

■ Стената трябва да отговаря на статичните изиск-
вания.
Използвайте подходящи материали за закреп-
ване, в зависимост от структурата на стената.

Монтаж на плосък покрив

Указание
Въз основа на увеличените статични натоварва-
ния (покривно/ветрово натоварване) и повише-
ните изисквания по отношение на шума при мон-
таж на плосък покрив е необходимо участието на
специализирани проектанти за статика и шумои-
золационни концепции.

При монтаж на плосък покрив или подобен вземете
под внимание следните проектантски мерки:

Място за монтаж:
■ Външното тяло да се монтира на плосък покрив

не непосредствено до или над жилищни или
спални помещения. Да се избягва монтаж пред
прозорци.

■ Чрез по-високата монтажна позиция при монтаж
на плосък покрив, работните шумове от външното
тяло се разпространяват по-силно в сравнение с
монтажа на пода. Покривните повърхности оби-
кновено са по звуконепропускливи от подовите
повърхности.
За предотвратяване на шумово натоварване,
външното тяло да се монтира с достатъчно раз-
стояние до съседните сгради. При необходимост
предвидете на подходящи мерки за намаляване
на шума. Да се вземе под внимание звуковата
рефлексия от повърхностите на сградите при раз-
глеждане на разпространението на шума: Виж
Ръководство за проектиране.

■ Проверете дали поради конструктивната висо-
чина на външното тяло не се превишава допусти-
мата височина на сградата, напр. съгласно
застроителния план.

■ За сервиз и поддръжка да се осигури лесен,
целогодишен достъп до външното тяло. Да се
предвиди достатъчно място за поддръжката.
Да се монтират подходящи защитни приспособле-
ния, напр. странични предпазни устройства.

Опорна конструкция:
■ Препоръчваме монтаж на термопомпата върху

стоманобетонна плоча.
■ Монтажът на плоски покриви с минимално тегло

на повърхността (напр. покриви от дървен мате-
риал или трапецовидна ламарина) не е допу-
стим.

■ Увеличените покривни и ветрови натоварвания
трябва да се вземат под внимание при статиката
и при закрепването.

■ При монтаж на плосък покрив на термопомпата, в
зависимост от зоната на ветрови натоварвания и
на височината на сградата може да възникнат
значителни ветрови натоварвания. Препоръч-
ваме, опорната конструкция да се проектира от
специализиран проектант, като се вземе под вни-
мание DIN 1991-1-4.

Монтаж

Монтаж на външното тяло
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Монтаж

■ Не инсталирайте с издухващата страна срещу
основната посока на вятъра.

■ Не монтирайте външното тяло над шахти на мази
или вани в пода.

■ Изпълнявайте проходите през стени и защитните
тръбопроводи за хидравличните свързващи тръ-
бопроводи и електрическите свързващи провод-
ници без фасонни части и промени на посоката.

Атмосферни влияния

■ При монтаж на изложени на вятър места: Взе-
мете под внимание натоварванията от вятър.
При монтажа на външните тела на плосък покрив
са възможни значителни ветрови натоварвания в
зависимост от зоната на ветрово натоварване и
височината на сградата. В този случай препоръч-
ваме параметрите на опорната конструкция да се
определят от проектант, като се вземе под внима-
ние DIN 1991-1-4.

■ Свържете външното тяло към мълниезащитата.
■ При проектиране на защита от атмосферни въз-

действия или защитно ограждение вземайте под
внимание топлопоглъщането (отоплителен
режим) и топлоотдаването (охладителен режим)
на уреда.

Кондензат

Монтаж на под и стена:
■ Осигурете свободно оттичане на кондензата.

За просмукване подгответе стабилна чакълена
основа под външното тяло.

■ В региони, в които външната температура често
пада под 0 °C, препоръчваме да се вгради допъл-
нителен електронагревател (принадлежност) за
ваната за кондензат на външното тяло.

Монтаж на плосък покрив:
■ Свободното оттичане на кондензата по повърх-

ността на покрива не е допустимо, тъй като при
това може да се образуват ледени слоеве. Леде-
ните слоеве на покрива възпрепятстват свобод-
ното оттичане на кондензата и водят до увели-
чени натоварвания на покрива.

■ Използвайте допълнителен електрически нагре-
вател за тръбопровода за кондензата (принад-
лежност).

■ За оттичане на кондензата свържете маркуча за
кондензата на външното тяло към топлоизолиран
тръбопровод за кондензата. Маркучът за конден-
зата е в окомплектовката на допълнителния елек-
трически нагревател.
При необходимост маркучът за кондензата
трябва да се вкара в сифон.

Изолация срещу корпусен шум и вибрации
между сградата и външното тяло

■ При проход за тръбопроводите над нивото на
земята предвидете тръбни колена за компенси-
ране на вибрациите в тръбопроводите за хладил-
ния агент: Виж „Свързване на тръбопроводите за
хладилния агент“.

■ Положете свързващите кабели на вътрешното/
външното тяло без опъване.

■ Извършвайте монтажа само на стени с високо
повърхностно тегло (> 250 kg/m2), не на стени от
леки конструкции, покривна конструкция и т.н.

■ В окомплектовката на доставката на конзолата за
монтаж на под и стена се съдържат компоненти
за виброизолация. 
Не използвайте допълнителни вибропоглъща-
тели, пружини, гумени тампони и т.н.

Тегла на външните тела

Термопомпи с външно тяло 230 V~
Типове Тегло в kg
201.D04 94
201.D06 94
201.D08 99
201.D10 137
201.D13 137
201.D16 137

Термопомпи с външно тяло 400 V~
Типове Тегло в kg
201.D10 148
201.D13 148
201.D16 148

Монтаж

Монтаж на външното тяло (продължение)
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Място за монтаж

■ Изберете място с добра циркулация на въздуха,
така че охладеният въздух да може да обтича, а
топлият въздух – да изтича.

■ Не инсталирайте в ъглите на помещението, ниши
или между стени. Това може да доведе до "смес-
ване" между издухвания и засмуквания въздух.

! Внимание
При отоплителен режим "смесването"
води до повторно засмукване на охладения
издухван въздух. Това може да доведе до
намалена ефективност на термопомпата и
до проблеми при размразяване.
Избягвайте "смесване на въздушните
потоци".

! Внимание
При охладителен режим "смесването"
води до повторно засмукване на загретия
издухван въздух. Това може да доведе до
аварии поради високо налягане.
Избягвайте "смесване на въздушните
потоци".

■ При монтаж на изложено на вятър място трябва
да се предотврати влиянието на вятъра в
областта на вентилаторите. Силен вятър може да
пречи на въздушния поток през изпарителя.

■ Вземете под внимание дължините на тръбопро-
водите за хладилния агент: Виж „Свързване на
тръбопроводите за хладилния агент“.

■ Изберете мястото за монтажа така, че изпари-
телят да не може да се запуши от листна шума,
сняг и т.н.

■ При избора на място за монтаж вземете под вни-
мание законовите разпоредби за разпростране-
ние на шум и отражение на шум.

Ръководство за проектиране

■ Не инсталирайте до или под прозорци на спални
помещения.

■ Не инсталирайте над шахти на мази или вана в
пода.

■ Спазвайте минимум 3 m разстояние до пътеки,
водосточни тръби или запечатани повърхности.
Поради охлаждането на въздуха в областта на
издухването, при външни температури под 10 °C
съществува опасност от образуване на лед.

■ Мястото на монтаж трябва да е лесно достъпно,
напр. за работи по поддръжката: Виж „Мини-
мални отстояния“.

Минимални отстояния при 1 външно тяло

Външно тяло с 1 вентилатор

B A

1000 a
A

B

a

100 300

10
00

200

Фиг. 4

A Вход за въздуха
B Изход за въздуха
a ■ Прокарване на тръбопроводите над нивото на

земята:
≥ 200 mm

■ Прокарване на тръбопроводите под нивото на
земята:
≥ 400 mm

Монтаж

Монтаж на външното тяло (продължение)
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Външно тяло с 2 вентилатора

B

A

B A

100

a

300

1000

1000 a

200

Фиг. 5

A Вход за въздуха
B Изход за въздуха
a ■ Прокарване на тръбопроводите над нивото на

земята:
≥ 200 mm

■ Прокарване на тръбопроводите под нивото на
земята:
≥ 400 mm

Минимални отстояния при каскада от термопомпи (макс. 5 външни тела)

Срещуположно разположение без преградна
стена

> 500

B

> 1500

A

B

A

> 500 > 500

> 500

A

B

A

B

> 500 > 500

Фиг. 6

A Вход за въздуха
B Изход за въздуха

Срещуположно разположение с преградна стена

> 500

B

400 A

B

A

> 500 > 500

400
> 500

A

B

A

B

> 500 > 500

C

Фиг. 7

A Вход за въздуха
B Изход за въздуха
C Преградна стена

Монтаж

Монтаж на външното тяло (продължение)
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Разположение в една редица

> 500
A400

B

A

B

A

B

> 500 > 500 > 500
A

B

> 500
A

B

> 500

Фиг. 8

A Вход за въздуха
B Изход за въздуха

Монтаж на под

Фундаменти

Монтирайте фундаментните конзоли върху 2 хори-
зонтални ивични фундамента. Препоръчваме изра-
ботване на бетонен фундамент съгласно следната
фигура. Посочените дебелини на пластовете са

средни стойности. Тези стойности трябва да се
съгласуват с даденостите на място. Спазвайте
строително-техническите правила.

За конзола за монтаж на под
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Фиг. 9

A Защита от замръзване за фундамента (трамбо-
ван чакъл, напр. 0 до 32/56 mm), дебелина на
слоя съгласно местните изисквания и строи-
телно-техническите правила

B Ивичен фундамент
C Чакълен слой за просмукване на кондензата

D Точки на закрепване за конзолата
E Само при кабелен проход под нивото на

земята: Канализационна тръба DN 125 с капак
и 3 тръбни колена 30°, уплътнение на кабелния
проход с краен маншет

Монтаж

Монтаж на външното тяло (продължение)
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Дизайнерски капак с конзола
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Фиг. 10

A Защита от замръзване за фундамента (трамбо-
ван чакъл, напр. 0 до 32/56 mm), дебелина на
слоя съгласно местните изисквания и строи-
телно-техническите правила

B Ивичен фундамент
C Чакълен слой за просмукване на кондензата

D Точки на закрепване за конзолата
E Само при кабелен проход под нивото на

земята: Канализационна тръба DN 125 с капак
и 3 тръбни колена 30°, уплътнение на кабелния
проход с краен маншет

Монтаж

Монтаж на външното тяло (продължение)
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Монтаж на под с конзола, прокарване на тръбопроводите над нивото на земята
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Фиг. 11

A Земя
B Пътека, тераса
C Тръбно коляно за компенсация на вибрации в

тръбопровода за горещ газ
Препоръчваме да се монтира вибрационно
коляно, особено при тръбопроводи < 5 m.

D Тръбни скоби с подложка от EPDM
E Modbus кабел за свързване вътрешно/външно

тяло и кабел за свързване към мрежата на
външното тяло:
Положете кабелите без опъване.

F Отвори в дънния капак за свободно оттичане на
кондензата:
Не затваряйте отворите.

G Конзоли за монтаж на под (принадлежност)
H Ивичен фундамент
K Защита от замръзване за фундамента (трамбо-

ван чакъл, напр. 0 до 32/56 mm), дебелина на
слоя съгласно местните изисквания и строи-
телно-техническите правила

L Еластичен разделителен слой между фунда-
мента и сградата

Звуко- и виброизолация
Допълнителна информация относно компенса-
цията на вибрации: Виж глава „Звуко- и виброизо-
лация“ на страница 30.

Монтаж

Монтаж на външното тяло (продължение)
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Монтаж на под с конзола и дизайнерска обли-
цовка: Прокарване на тръбопроводите над
нивото на земята
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Фиг. 12

A Земя
B Пътека, тераса
C Тръбно коляно за компенсация на вибрации в

тръбопровода за горещ газ
Препоръчваме да се монтира вибрационно
коляно, особено при тръбопроводи < 5 m.

D Тръбни скоби с подложка от EPDM
E Modbus кабел за свързване вътрешно/външно

тяло и кабел за свързване към мрежата на
външното тяло:
Положете кабелите без опъване.

F Дизайнерски капак за връзката към стената
(принадлежност)

G Дизайнерски капак с конзола (принадлежност)
H Ивичен фундамент
K Защита от замръзване за фундамента (трамбо-

ван чакъл, напр. 0 до 32/56 mm), дебелина на
слоя съгласно местните изисквания и строи-
телно-техническите правила

L Еластичен разделителен слой между фунда-
мента и сградата

M Отвори в дънния капак за свободно оттичане на
кондензата:
Не затваряйте отворите.

Звуко- и виброизолация
Допълнителна информация относно компенса-
цията на вибрации: Виж глава „Звуко- и виброизо-
лация“ на страница 30.

Монтаж на под с конзола, прокарване на тръбо-
проводите под нивото на земята
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Фиг. 13

A Земя
B Пътека, тераса
C Тръбопроводи за хладилния агент
E Modbus кабел за свързване вътрешно/външно

тяло и кабел за свързване към мрежата на
външното тяло:
Положете кабелите без опъване.

F Отвори в дънния капак за свободно оттичане на
кондензата:
Не затваряйте отворите.

G Конзоли за монтаж на под (принадлежност)
H Ивичен фундамент
K Защита от замръзване за фундамента (трамбо-

ван чакъл, напр. 0 до 32/56 mm), дебелина на
слоя съгласно местните изисквания и строи-
телно-техническите правила

L Канализационна тръба DN 125 с капак и
3 тръбни колена 30°, уплътнение на кабелния
проход с краен маншет

M Еластичен разделителен слой между фунда-
мента и сградата

Монтаж

Монтаж на външното тяло (продължение)
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Монтаж на под с конзола и дизайнерска обли-
цовка: Прокарване на инсталациите под нивото
на земята
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Фиг. 14

A Земя
B Пътека, тераса
C Тръбопроводи за хладилния агент
D Дизайнерски капак за връзката към пода (при-

надлежност)
E Modbus кабел за свързване вътрешно/външно

тяло и кабел за свързване към мрежата на
външното тяло:
Положете кабелите без опъване.

F Отвори в дънния капак за свободно оттичане на
кондензата:
Не затваряйте отворите.

G Дизайнерски капак с конзола (принадлежност)
H Ивичен фундамент
K Защита от замръзване за фундамента (трамбо-

ван чакъл, напр. 0 до 32/56 mm), дебелина на
слоя съгласно местните изисквания и строи-
телно-техническите правила

L Канализационна тръба DN 125 с капак и
3 тръбни колена 30°, уплътнение на кабелния
проход с краен маншет

M Еластичен разделителен слой между фунда-
мента и сградата

Монтаж на външното тяло върху фундамент
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D

1.
4x

4x

2.

Фиг. 15

A Конзоли за монтаж на под (принадлежност)
B Чакълен слой за просмукване на кондензата
C Бетонен фундамент (виж проектната докумен-

тация)
D Тръба тип KG DN 125 (само при прокарване за

тръбопроводи под нивото на земята)

Указание
Препоръчваме кондензната вода да се оставя да
изтича свободно (без тръбопровод за конденз-
ната вода).

Монтаж на стена

Извършвайте монтажа само с комплекти конзоли
за монтаж на стена (принадлежности).

Отделно ръководство за монтаж

Монтаж

Монтаж на външното тяло (продължение)
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Стенен монтаж с комплект конзоли за стенен монтаж
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Фиг. 16

A Чакълена основа за просмукване на кондензата
B Виброизолация (окомплектовка на доставката

на конзолата)
C Тръбно коляно за компенсация на вибрации в

тръбопровода за горещ газ
Препоръчваме да се монтира вибрационно
коляно, особено при тръбопроводи < 5 m.

D Тръбни скоби с подложка от EPDM

E Modbus кабел за свързване вътрешно/външно
тяло и кабел за свързване към мрежата на
външното тяло:
Положете кабелите без опъване.

F Отвори в дънния капак за свободно оттичане на
кондензата:
Не затваряйте отворите.

G Конзола за монтаж на стена (принадлежност)

Звуко- и виброизолация
Допълнителна информация относно компенса-
цията на вибрации: Виж глава „Звуко- и виброизо-
лация“ на страница 30.

Монтаж

Монтаж на външното тяло (продължение)
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Монтаж на стена с комплект конзоли за монтаж
на стена и дизайнерска облицовка
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Фиг. 17

A Чакълен слой за просмукване на кондензата
B Виброизолация (окомплектовка на доставката

на конзолата)

C Тръбно коляно за компенсация на вибрации в
тръбопровода за горещ газ
Препоръчваме да се монтира вибрационно
коляно, особено при тръбопроводи < 5 m.

D Тръбни скоби с подложка от EPDM
E Modbus кабел за свързване вътрешно/външно

тяло и кабел за свързване към мрежата на
външното тяло:
Положете кабелите без опъване.

F Дизайнерски капак за връзката към стената
(принадлежност)

G Отвори в дънния капак за свободно оттичане на
кондензата:
Не затваряйте отворите.

H Конзола за монтаж на стена (принадлежност)

Звуко- и виброизолация
Допълнителна информация относно компенса-
цията на вибрации: Виж глава „Звуко- и виброизо-
лация“ на страница 30.

Монтаж

Монтаж на външното тяло (продължение)
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Отваряне на клемната кутия

Външно тяло с 1 вентилатор

A

Фиг. 18

A Корпус на клемната кутия:
■ Клема Modbus (свързване към вътрешното

тяло)
■ Свързване към мрежата на компресора

Външно тяло с 2 вентилатора

A

Фиг. 19

A Корпус на клемната кутия:
■ Клема Modbus (свързване към вътрешното

тяло)
■ Свързване към мрежата на компресора

Отстраняване на транспортните защити

2.

1. 2x

Фиг. 20

Монтаж

Монтаж на външното тяло (продължение)
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Транспортиране

! Внимание
Удари и натоварване на натиск или опън
могат да предизвикат повреди на външните
стени на устройството.
Не натоварвайте горната страна на уреда,
предната и страничните стени.

Изисквания към помещението за монтаж

! Внимание
Неблагоприятен микроклимат в помещението
може да доведе до неправилно функциони-
ране и повреди на уреда.
■ Помещението за монтаж трябва да е сухо и

защитено от замръзване.
■ Осигурете околни температури 0 до 35 °C.
■ Макс. 70 % относителна влажност (отговаря

на абсолютна влажност на въздуха от около
25 g водна пара/kg сух въздух при 35 °C)

Опасност
Прах, газове, изпарения могат да доведат до
увреждане на здравето и да причинят експло-
зии.
В помещението за монтаж да се избягват
прах, газове, изпарения.

Минимален обем на помещението (съгласно
EN 378)

Съгласно EN 378 минималният обем на помеще-
нието за монтаж зависи от зареденото количество и
състава на хладилния агент.

Vмин. =
mмакс.  

G  

Vмин. Минимален обем на помещението в m3

mмакс. Макс. заредено количество хладилен агент в
kg

G Практическа гранична стойност съгласно
EN 378, в зависимост от състава на хладил-
ния агент.
За R410A: 0,44 kg/m3

Указание
В случай че няколко термопомпи се разполагат в
едно помещение, минималното пространство на
помещението трябва да се изчисли според уреда
с най-голямото заредено количество.

Термопомпи с външно тяло 230 V~
Типове Минимален обем на помещението в m3

Състояние при доставката При макс. дължина на кабела 30 m
201.D04 4,1 4,8
201.D06 4,1 4,8
201.D08 5,5 7,9
201.D10 8,2 9,4
201.D13 8,2 9,4
201.D16 8,2 9,4

Термопомпи с външно тяло 400 V~
Типове Минимален обем на помещението в m3

Състояние при доставката При макс. дължина на кабела 30 m
201.D10 8,2 9,4
201.D13 8,2 9,4
201.D16 8,2 9,4

Монтаж

Монтаж на вътрешното тяло
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Указание
При следните дължини на тръбопроводите
трябва да се допълни хладилен агент:
■ Типове 201.D08: > 12 m
■ Всички други типове: > 15 m

Минималният обем на помещението трябва да се
изчисли отново в зависимост от допълнител-
ното зареждане.

Минимални отстояния

100

10
00

100

Фиг. 21

Монтаж на вътрешното тяло на стена

Указание
Вземете под внимание теглото на вътрешното
тяло: Виж „Технически данни“.
Проверете състоянието на стената за монтаж.
Използвайте крепежен материал с достатъчна
товароносимост.

Монтаж

Монтаж на вътрешното тяло (продължение)
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3.

2x

5.

2.

1.

4.

Фиг. 22

Свързване на тръбопроводите за хладилен агент

Външното тяло е напълнено предварително с хла-
дилен агент R410A.

Маслен трап

Чрез маслен трап се осигурява надеждно връщане
на сместа от масло и хладилен агент в компре-
сора.При инсталация без буферен

! Внимание
Грешки при планирането и монтажа на мас-
ления трап могат да причинят повреди на
уреда.

Монтирайте масления трап във вертикалния
тръбопровод за горещия газ в следните слу-
чаи:
■ При отоплителен режим, ако вътрешното

тяло е монтирано над външното тяло.
■ При охладителен режим, ако вътрешното

тяло е монтирано под външното тяло.
Разстояние на масления трап около 5 m.

Монтаж

Монтаж на вътрешното тяло (продължение)
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Вътрешно тяло над външното тяло

A
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C

D

50
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50
00

E
Фиг. 23 Пример за отоплителен режим: С маслен

трап

A Вътрешно тяло
B Тръбопровод за горещ газ (горещ газ)
C Тръбопровод за течност (течност)
D Външно тяло
E Маслен трап

Вътрешно тяло под външното тяло

A

B

C D

50
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00

E

Фиг. 24 Пример за охладителен режим: С маслен
трап

A Вътрешно тяло
B Тръбопровод за горещ газ (газ ниско налягане)
C Тръбопровод за течност (втечнен газ)
D Външно тяло
E Маслен трап

Прокарване през стена

B

C

D

E2 - 5°

AF

Фиг. 25

A Извън сградата
B Стена
C PVC или PE тръба и т.н.
D Непропускаща топлоизолация със затворени

пори
E Тръбопроводи за хладилния агент
F В рамките на сградата

Вътрешното и външното тяло се свързват помежду
си с тръбопроводите за хладилния агент и свързва-
щия кабел. За целта са необходими проходи през
стената. При тези проходи вземете под внимание
носещи елементи, щурцове, уплътнителни еле-
менти (напр. пароизолация) и т.н.

Указание
За да се избегне предаване на корпусен шум, тръ-
бопроводите за хладилен агент не трябва да се
допират до тръбата от PVC или PE.

Дължини на тръбопроводите

■ Макс. разлика във височините вътрешно тяло
– външно тяло:
15 m

■ Мин. дължина на тръбопроводите:
3 m

■ Макс. дължина на тръбопроводите:
Отоплителен режим
– Всички типове: 30 m
Охладителен режим
– Типове 201.D08: 25 m
– Други типове: 30 m

Указание
До следните дължини на тръбопроводите не е
необходимо допълнително зареждане:
■ Типове 201.D08: ≤ 12 m
■ Всички други типове: ≤ 15 m

Допълнително количество за зареждане при по-
дълги тръбопроводи за хладилен агент: Виж
страница 73.

Монтаж

Свързване на тръбопроводите за хладилен агент (продължение)
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Звуко- и виброизолация

Указания за монтаж на тръбопроводите

Прокарване през стена:
■ Не трябва да се извършва прокарване през стена

в носещи части, щурцове, уплътнителни еле-
менти (напр. пароизолация) и т.н.

■ Трябва да се избягват мостове за корпусен шум,
т.е. допир между метал (тръбопровода за хлади-
лен агент) и строителната конструкция.

Полагане на проводниците:
■ Положете електрическите проводници без опъ-

ване и отделно от тръбопроводите за хладилен
агент.

■ Положете тръбопровода за горещ газ с тръбно
коляно. Тази мярка намалява предаването на
вибрации през стената на тръбата.
Тръбното коляно може да се монтира вътре и
извън сградата.

■ При къс тръбопровод за горещ газ използвайте
по-тясно тръбно коляно за компенсация на
вибрации, отколкото при по-дълъг тръбопровод
за горещ газ.

■ Изолирайте всички тръбопроводи за хладилен
агент.

Закрепване на тръбопроводите за хладилен
агент:
■ Закрепете тръбопроводите за хладилен агент

само с тръбни скоби с мека еластична изолираща
подложка (EPDM).

■ Закрепете тръбното коляно за компенсация на
вибрации непосредствено след тръбното коляно
(по посока на външната стена).

■ Закрепете тръбопроводите за хладилен агент с
тръбни скоби на разстояние от макс. 2,0 m. Пре-
поръчваме да закрепите тръбопроводите за хла-
дилен агент с тръбни скоби на разстояние от
1,5 m.

■ Препоръчваме да монтирате тръбните скоби
само на елементи с повърхностно тегло
≥ 250 kg/m2.

■ Не монтирайте тръбопроводите за хладилен
агент на преградни стени или тавани на помеще-
ния, за които се изисква ниско ниво на шума
(напр. спалня).

Монтаж

Свързване на тръбопроводите за хладилен агент (продължение)
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≤ 1500

Фиг. 26 Тръбно коляно за компенсация на вибра-
ции извън сградата

Монтаж

Свързване на тръбопроводите за хладилен агент (продължение)
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≤ 1500

Фиг. 27 Тръбно коляно за компенсация на вибра-
ции вътре в сградата

Монтаж

Свързване на тръбопроводите за хладилен агент (продължение)

55
93

32
8

М
он

та
ж



33

Външно тяло: Свързване на тръбопроводите за хладилен агент

2.

4.

3.

C

D

C

D

2x

Фиг. 28

C Тръбопровод за течността
D Тръбопровод за горещия газ

! Внимание
Замърсявания (напр. метални стружки) или
влага в тръбопроводите за хладилен агент
водят до неправилно функциониране на
уреда.
Затова дръжте отворите на тръбите надолу
или временно ги запушвайте.

Указание
■ Загладете ръбовете от рязането в краищата

на тръбите.
■ Ако се използват споени връзки, те трябва да

се споят в среда от инертен газ.

1. Отвинтете страничния капак: Виж страница 25.

2. Типове 201.D04 и 201.D06:
Поставете гайки на подготвените на място тръ-
бопроводи за хладилния агент.
Типове 201.D08 до 201.D16:
Сменете гайките с приложените холендрови
гайки (вътрешно тяло):
■ ⅝ UNF за тръбопровода за течност
■ ⅞ UNF за тръбопровода за горещ газ

5. Изолирайте тръбопроводите за хладилен агент
срещу пропускане на топлина и пара.

Монтаж

Свързване на тръбопроводите за хладилен агент (продължение)
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Моменти на затягане за тръбопроводите за хладилен агент
Тръбопровод Връзка Момент на затягане в Nm
Тръбопровод за течността 7 6 mm ⅝ UNF 33 до 42

⁷⁄₁₆ UNF 14 до 18
Тръбопровод за горещия газ 7 12 mm ⅞ UNF 63 до 77

¾ UNF 50 до 62
Тръбопровод за течността 7 10 mm ⅝ UNF 33 до 42
Тръбопровод за горещия газ 7 16 mm ⅞ UNF 63 до 77

Вътрешно тяло: Свързване на тръбопроводите за хладилен агент

Указание
Тръбопроводите за хладилен агент на вътреш-
ното тяло са фабрично напълнени с азот, пови-
шено налягане 1 до 2 bar (0,1 до 0,2 MPa).

2.

1.

3.

2x
D
C

D
C D

C

Фиг. 29

C Тръбопровод за течността
D Тръбопровод за горещия газ

! Внимание
Замърсявания (напр. метални стружки) или
влага в тръбопроводите за хладилен агент
водят до неправилно функциониране на
уреда.
Затова дръжте отворите на тръбите надолу
или временно ги запушвайте.

Указание
■ Загладете ръбовете от рязането в краищата

на тръбите.
■ Ако се използват споени връзки, те трябва да

се споят в среда от инертен газ.

1. Типове 201.D04 и 201.D06:
Сменете гайките с приложените холендрови
гайки (вътрешно тяло):
■ ⅝ UNF за тръбопровода за течност
■ ⅞ UNF за тръбопровода за горещ газ
Свържете приложената преходна муфа с меден
уплътнителен пръстен.
Типове 201.D08 до 201.D16:
Поставете гайките на съответните тръбопро-
води за хладилния агент на външното тяло.

2. Изолирайте тръбопроводите за хладилния
агент срещу пропускане на топлина и пара.

Монтаж

Свързване на тръбопроводите за хладилен агент (продължение)
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Моменти на затягане за тръбопроводите за хладилен агент
Тръбопровод Връзка Момент на затягане в Nm
Тръбопровод за течността 7 6 mm ⅝ UNF 33 до 42

⁷⁄₁₆ UNF 14 до 18
Тръбопровод за горещия газ 7 12 mm ⅞ UNF 63 до 77

¾ UNF 50 до 62
Тръбопровод за течността 7 10 mm ⅝ UNF 33 до 42
Тръбопровод за горещия газ 7 16 mm ⅞ UNF 63 до 77

Свързване на вторичния кръг

C

B

A

+

D

Фиг. 30

A Подаваща линия на бойлера (от страна на
водата за отопление): G 1¼ (вътрешна резба)

B Връщаща линия за водата за отопление и връ-
щаща линия на бойлера: G 1¼ (вътрешна
резба)

C Подаваща линия на водата за отопление: G 1¼
(вътрешна резба)

D Отточен маркуч на предпазния вентил

1. Оборудвайте на място вторичния кръг с разши-
рителен съд и предпазна група (съгласно
DIN 4757).
Монтирайте на място предпазната група към
тръбопровода във връщащата линия за горе-
щата вода.

2. Свържете хидравличните тръбопроводи към
термопомпата.

! Внимание
Механично натоварени хидравлични
връзки водят до течове, вибрации и
повреди на уреда.
Свържете осигурените на място тръбо-
проводи без натоварване и напрежение.

3. Проверете херметичността на вътрешните и на
осигурените на място хидравлични връзки.

! Внимание
Неуплътнени хидравлични връзки водят
до повреди на уреда.
■ Проверете херметичността на вътреш-

ните и на осигурените на място хидра-
влични връзки.

■ При теч източете течността през крана
за източване. Проверете положението
на уплътнителните пръстени. Сменете
непременно изплъзналите се уплътни-
телни пръстени.

Указание
Кранът за обезвъздушаване на вторичния
кръг се намира в уреда. За обезвъздушаване
свържете маркуча към крана за обезвъздуша-
ване. Изведете маркуча навън.

Вземете под внимание допълнителната инфор-
мация за пълнене и обезвъздушаване: Виж
„Пълнене и обезвъздушаване от вторичната
страна“.

4. Сложете топлоизолация на тръбопроводите в
сградата. При термопомпи с охладителна функ-
ция използвайте изолация, непропускаща
топлина и пара.

5. Свържете отточния маркуч на предпазния вен-
тил  под наклон и с вентилация на тръбата
към канализационната система.

Указание
■ В отоплителните кръгове за подово отопление

трябва да се монтира температурен контро-
лер като ограничител на максималната темпе-
ратура за подовото отопление.

■ Осигурете минимален обемен поток, напр. с
преливен вентил: Виж „Технически данни“.

Монтаж

Свързване на тръбопроводите за хладилен агент (продължение)
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Допълнителен превключвател според влажността

За повърхностни охладителни системи (напр. ото-
плителен кръг за подово отопление, охладителен
таван) е необходим допълнителен превключвател
според влажността (принадлежност).

Изисквания към допълнителния превключвател
според влажността:
■ Електрическо свързване в зависимост от типа на

допълнителния превключвател според влаж-
ността:
– 24 V  (препоръка):

Свързване към F11 на платката за регулаторите
и сензорите

– 230 V~, 0,5 A:
Свързване към X3.8/3.9 на лустер клемите

■ Монтаж в охлажданото помещение към подава-
щата линия на охлаждащата вода (при необходи-
мост отстранете топлоизолацията).

■ Ако към охладителния кръг спадат няколко поме-
щения с различна влажност на стайния въздух,
трябва да се монтират няколко допълнителни
превключвателя според влажността и да се свър-
жат последователно:
Изпълнете превключващите контакти като нор-
мално затворени контакти.

Електрическо свързване

Подготовка на електрическото свързване

Кабели
■ Дължини на кабелите и сечения на кабелите: Виж

следващите таблици.
■ За принадлежности:

Кабели със съответно необходимия брой жила за
свързване на външни уреди.
На място подгответе разпределителна кутия.

Указание
За да може капакът на управлението да се
постави в позиция за обслужване (виж стра-
ница 94), всички връзки на капака на управле-
нието (виж страница 41) трябва да се
изпълнят с гъвкави кабели.

Опасност
Увредена изолация на кабелите може да
доведе до наранявания от електрически ток и
до повреди на уреда.
Прокарвайте кабелите така, че кабелите да
не се допират до топлопроводящи, вибри-
ращи или остроръбести части.

Опасност
Непрофесионално изпълнен ел. монтаж
може да доведе до наранявания от електри-
чески ток и до повреди на уреда.
Предотвратете прехвърлянето на проводници
в съседния диапазон на напрежение чрез
следните мерки:
■ Полагайте кабелите за ниско напрежение

< 42 V и кабелите > 42 V/230 V~/400 V~
поотделно и ги закрепете с кабелни връзки.

■ Непосредствено преди съединителните
клеми оголете възможно най-малко провод-
ниците. Свържете проводниците плътно
към съответните клеми.

■ Ако два компонента се свързват към обща
клема, двете жила трябва да се запресоват
заедно в една кабелна муфа.

Монтаж

Само тип AWB(-M)-E-AC: Свързване на охладителен кръг
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Дължини на кабелите във вътрешното/външното тяло

Кабели Вътрешно тя-
ло

Външно тяло с

  1 вентилатор 2 вентилатора
Кабели за свързване
към мрежата

■ Управление на термо-
помпата 230 V~

1,2 m — —

■ Компресор 230 V~/
400 V~

— 1,2 m 1,9 m

Други свързващи кабели ■ 230 V~, напр. за цирку-
лационни помпи

1,2 m — —

■ < 42 V, напр. за сензори 0,8 m — —
Свързващ кабел вътреш-
но/външно тяло (гъвкав
кабел за данни)

■ Modbus 0,8 m 1,2 m 1,9 m

Препоръчителни гъвкави кабели за свързване към мрежата

Вътрешно тяло

Свързване към мрежата Кабел Макс. дължина на ка-
бела

Управление на термопомпата
230 V~

■ Без блокиране от
ЕСП

3 x 1,5 mm2  

■ С блокиране от
ЕСП

5 x 1,5 mm2  

Проточен водонагревател ■ 400 V~ 5 x 2,5 mm2 25 m
■ 230 V~ 7 x 2,5 mm2 25 m

Външни тела

Термопомпи с външно тяло 230 V~

Типове Тръбопровод Макс. дължина на ка-
бела

Макс. защита с предпа-
зител

201.D04 3 x 2,5 mm2 29 m B16A
201.D06 3 x 2,5 mm2 29 m B16A
201.D08 3 x 2,5 mm2 29 m B16A
201.D10 3 x 2,5 mm2 20 m B25A

или  
3 x 4,0 mm2 32 m  

201.D13 3 x 2,5 mm2 20 m B25A
или  

3 x 4,0 mm2 32 m  
201.D16 3 x 2,5 mm2 20 m B25A

или  
3 x 4,0 mm2 32 m  

Монтаж

Електрическо свързване (продължение)
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Термопомпи с външно тяло 400 V~

Типове Тръбопровод Макс. дължина на ка-
бела

Макс. защита с предпа-
зител

201.D10 5 x 2,5 mm2 30 m B16A
201.D13 5 x 2,5 mm2 30 m B16A
201.D16 5 x 2,5 mm2 30 m B16A

Вътрешно тяло: Полагане на електрическите кабели към клемната кутия

Фиг. 31

Монтаж

Електрическо свързване (продължение)
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Свързване на Vitoconnect (принадлежност)

1.

2x

2.

3.

Фиг. 32

5.

4.

Фиг. 33

9.

7.

8.

6.

9.

Фиг. 34

10.

11.

Фиг. 35

Монтаж

Електрическо свързване (продължение)
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12.

Фиг. 36 13.

2x

14.

Фиг. 37

Монтаж

Електрическо свързване (продължение)
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Вътрешно тяло: Преглед на свързването

X2

X1

X1

40

G

210

211

221

213

22
4

21
5

220

X2

X1

X1

40

212

22
2

22
5

F16F14

X18
J1

F13F11

F4

145F0
X24

X31

F12F7

F20F21

F6 F8 F27

F26F23 J4 J3

X25X15 193A

241

216

214

X3

X1
X2

F3

A

B

C

D

F

E

G

Фиг. 38

A При наличие:
Модул за управление и вход за свързване към
мрежата за проточния водонагревател: Виж от
страница 59.

B Свързване към мрежата на управлението на
термопомпата 230 V~: Виж страница 58.
F1 Предпазител T 6,3 A

C Лустер клеми: Виж страница 49.
X1 Клеми за защитен проводник на всички

спадащи към инсталацията компоненти
X2 Клеми за нулев проводник на всички спа-

дащи към инсталацията компоненти
D Разширителна платка на основната платка: Виж

страница 46.

Монтаж

Електрическо свързване (продължение)
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E Основна платка: Виж страница 42.
F3 Предпазител T 2,0 A

F Платка за регулаторите и сензорите: Виж стра-
ница 51.

G Клема за Modbus кабела за свързване към
външното тяло

Вътрешно тяло: Основна платка (работни компоненти 230 V~)

Указания за входните стойности
■ Посочената мощност е препоръчителната

входна мощност.
■ Сума на мощностите на всички директно свър-

зани към управлението на термопомпата ком-
поненти (напр. помпи, вентили, сигнални
устройства, контактори): макс. 1000 W
Ако общата мощност е < 1000 W, за мощ-
ността на отделен компонент (напр. помпа,
вентил, сигнално устройство, контактор)
може да се зададе по-голяма стойност. Мощ-
ността на превключване на съответното реле
не трябва да се превишава.

■ Посочената стойност на тока показва макс.
ток на превключване на превключващия кон-
такт. Спазвайте общ ток от 5 A.

Настройте необходимите параметри при пускането
в експлоатация: Виж от страница 78.

Щекер sYA
Клеми Функция Разяснение
211.2 Вторична помпа Присъединителни параметри

■ Мощност: 140 W
■ Напрежение: 230 V~
■ Макс. ток на превключване: 4(2) A

■ При инсталация без буферен съд за водата за от-
опление не е необходима допълнителна помпа на
отоплителния кръг: Виж клема 212.2.

■ Свържете последователно термично реле като
ограничител на максималната температура за ото-
плителен кръг за подово отопление (ако има тако-
ва).

Вторичната термопомпа е фабрично свързана.
Свържете температурния контролер на място.

211.3

r
1.

Задействане на проточен водона-
гревател степен 1

Указание
При термопомпи с вграден прото-
чен водонагревател фабрично
свързан
 

Присъединителни параметри
■ Мощност: 10 W
■ Напрежение: 230 V~
■ Макс. ток на превключване: 4(2) A

Монтаж

Електрическо свързване (продължение)
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Щекер sYA
Клеми Функция Разяснение
211.4   

Mr ■ 3-пътен превключващ вентил „От-
опление/Загряване на битова го-
реща вода“

Присъединителни параметри
■ Мощност: 130 W
■ Напрежение: 230 V~
■ Макс. ток на превключване: 4(2) A

Указание
В зависимост от изпълнението на инсталацията
не всички компоненти са налице.
 

■ Помпа за зареждане на бойлера

M

■ 2-пътен спирателен вентил

211.5
 AC

Само за термопомпи с охлаждаща
функция:
3-пътни превключващи вентили за
байпаса за проточен водонагрева-
тел в охладителен режим

Включете успоредно 3-пътни превключващи венти-
ли.

Присъединителни параметри
■ Мощност: 10 W
■ Напрежение: 230 V~
■ Макс. ток на превключване: 4(2) A

Щекер sYS
Клеми Функция Разяснение
212.2

A1

Помпа на отоплителния кръг без
смесител А1/КО1

■ Ако има буферен съд за водата за отопление, тази
помпа се свързва допълнително към вторичната
помпа.

■ Свържете последователно температурен контро-
лер като ограничител на максималната температу-
ра за подово отопление (ако има такова).

Присъединителни параметри
■ Мощност: 100 W
■ Напрежение: 230 V~
■ Макс. ток на превключване: 4(2) A

212.3 Рециркулационна помпа Присъединителни параметри
■ Мощност: 50 W
■ Напрежение: 230 V~
■ Макс. ток на превключване: 4(2) A

212.4 3-пътен превключващ вентил за
байпас за буферния съд за водата
за отопление или термопомпа при
бивалентен алтернативен режим

Присъединителни параметри
■ Мощност: 130 W
■ Напрежение: 230 V~
■ Макс. ток на превключване: 4(2) A

Монтаж

Електрическо свързване (продължение)
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Свързване на температурния контролер като ограничител на максималната температура за подово
отопление

Свързване на температурен контролер B общ

M
1~C

B

X2.N
?
A

X1.

Фиг. 39

Свързване на термичното реле арт. № 7151728,
7151729 B

M
1~C

B

sÖ

X2.N
?

A
X1.

Фиг. 40

 Свързване A към
управлението

Циркулационна помпа C

Отоплителен кръг без смесител А1/КО1
■ Без буферен съд за гореща вода 211.2 Вторична помпа
■ С буферен съд за гореща вода 212.2 Помпа на отоплителния кръг

A1/КО1
Отоплителен кръг със смесител М2/КО2 225.1 Помпа на отоплителния кръг

M2/КО2

Свързване на термичното реле арт. № 7151728,
7151729 B към разширителния комплект смесител

M
1~C

B

A

sÖ

sÖ

N
?

Фиг. 41

A Щекер sÖ, включва се към разширителния ком-
плект.

B Температурен контролер
C Помпа на отоплителния кръг М3/КО3

Монтаж

Електрическо свързване (продължение)
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Щекер sYF
Клеми Функция Разяснение
214.1

M2

Външно включване отоплителни/
охладителни кръгове:
Заявка отопление на помещенията
отоплителен кръг М2/КО2

Цифров вход 230 V~:
■ 230 V~: Заявка отопление на помещенията за ото-

плителен кръг М2/КО2 активно
■ 0 V: Няма заявка
■ Комутационна възможност 230 V, 0,15 A

214.2

M2

Външно включване отоплителни/
охладителни кръгове:
Заявка охлаждане на помещенията
отоплителен кръг М2/КО2

Цифров вход 230 V~:
■ 230 V~: Заявка охлаждане на помещенията за ото-

плителен кръг М2/КО2 активно
■ 0 V: Няма заявка
■ Комутационна възможност 230 V, 0,15 A

214.3

M3

Външно включване отоплителни/
охладителни кръгове:
Заявка отопление на помещенията
отоплителен кръг М3/КО3

Цифров вход 230 V~:
■ 230 V~: Заявка отопление на помещенията за ото-

плителен кръг М3/КО3 активно
■ 0 V: Няма заявка
■ Комутационна възможност 230 V, 0,15 A

214.4

M3

Външно включване отоплителни/
охладителни кръгове:
Заявка охлаждане на помещенията
отоплителен кръг М3/КО3

Цифров вход 230 V~:
■ 230 V~: Заявка охлаждане на помещенията за ото-

плителен кръг М3/КО3 активно
■ 0 V: Няма заявка
■ Комутационна възможност 230 V, 0,15 A

Щекер sYH
Клеми Функция Разяснение
216.1   

A1
Външно включване отоплителни/
охладителни кръгове:
Заявка отопление на помещенията
отоплителен кръг А1/КО1
или

Цифров вход 230 V~:
■ 230 V~: Заявка отопление на помещенията за ото-

плителен кръг А1/КО1 активно
■ 0 V: Няма заявка
■ Комутационна възможност 230 V, 2 mA

Smart Grid:
Контакт с нулев потенциал 1

Цифров вход 230 V~:
■ 230 V~: Контакт активен
■ 0 V: Контакт неактивен
■ Комутационна възможност 230 V, 2 mA

216.2

A1

Външно включване отоплителни/
охладителни кръгове:
Заявка охлаждане на помещенията
отоплителен кръг А1/КО1

Цифров вход 230 V~:
■ 230 V~: Заявка охлаждане на помещенията за ото-

плителен кръг А1/КО1 активно
■ 0 V: Няма заявка
■ Комутационна възможност 230 V, 0,15 A

216.4 Smart Grid:
Контакт с нулев потенциал 2

Цифров вход 230 V~:
■ 230 V~: Контакт активен
■ 0 V: Контакт неактивен
■ Комутационна възможност 230 V, 2 mA

Указание
В случай че външното включване на отопли-
телни/охладителни кръгове е свързано и
настроено, Smart Grid може да се свърже към
разширението EA1 (принадлежност) („Активи-
ране на Smart Grid 7E80“ на „1“).

Монтаж

Електрическо свързване (продължение)
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Вътрешно тяло: Разширителна платка към основната платка (работни компоненти 230 V~)

Указания за входните стойности
■ Посочената мощност е препоръчителната

входна мощност.
■ Сумата на мощностите на всички директно

свързани към управлението на термопомпата
компоненти (напр. помпи, вентили, сигнални
устройства, контактори) не трябва да преви-
шава 1000 W.
Ако общата мощност е < 1000 W, за отделната
мощност на един компонент (напр. помпа, вен-
тил, сигнално устройство, контактор) може да
се зададе по-голяма стойност. Мощността на
превключване на съответното реле не трябва
да се превишава.

■ Посочената стойност на тока показва макс.
ток на превключване на превключващия кон-
такт. Вземете под внимание общия ток 5 A.

■ Активирането на външни отоплителни уреди
не е подходящо за предпазно ниско напрежение.

Настройте необходимите параметри при пускането
в експлоатация: Виж от страница 78.

Щекер sXS
Клеми Функция Разяснение
222.1 Задействане на мотора на смесите-

ля за външен отоплителен уред
Сигнал смесител ЗАТВ.

Присъединителни параметри:
■ Мощност: 10 W
■ Напрежение: 230 V~
■ Макс. ток на превключване: 0,2(0,1) A

222.2 Задействане на мотора на смесите-
ля за външен отоплителен уред
Сигнал смесител ОТВ.

Присъединителни параметри:
■ Мощност: 10 W
■ Напрежение: 230 V~
■ Макс. ток на превключване: 0,2(0,1) A

Монтаж

Електрическо свързване (продължение)
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Щекер sXS
Клеми Функция Разяснение
222.3
222.4

Задействане на външен отоплите-
лен уред и по 1 предпазен ограни-
чител на температурата (осигурен
на място, макс. 70 °C) за изключва-
не или превключване на следните
компоненти:

Отопление на помещенията:
■ Вторична помпа термопомпа
■ Външен отоплителен уред

Загряване на БГВ:
■ 3-пътен превключващ вентил „От-

опление/Загряване на битова го-
реща вода“

Контакт с нулев потенциал

Указание
■ Превключващия контакт е нормално отворен

контакт с нулев потенциал, който се затваря
при заявка за топлина.

■ Подаване на ниско напрежение през контакта.
За целта на място трябва да се монтира реле.

■ Температурният сензор за котела при външен
отоплителен уред (щекер F20) трябва да отчи-
та температурата на топлоносителя на външ-
ния отоплителен уред.

Присъединителни параметри (натоварване на кон-
такта):
■ Напрежение: 230 V~
■ Макс. ток на превключване: 4(2) A

  Свържете предпазен ограничител на температурата:

Отопление на помещенията
■ Последователно на вторичната помпа (клема

211.2)
■ Последователно на управлението на външния ото-

плителен уред

Загряване на БГВ
■ Последователно на 3-пътния превключващ вентил

„Отопление/Загряване на битова гореща“ (клема
211.4)

Предпазен ограничител на температурата за
термопомпа в комбинация с външен отоплите-
лен уред

222.3

222.4
A

X3.1

X2.N

C

B

K1

D

Фиг. 42

A Клеми на управляващата платка на разшире-
нието

B Поставете мост от X3.1 към 222.3.

C Свързване на външния отоплителен уред към
клемите „Външна заявка“

D Предпазен ограничител на температурата за
защита на термопомпата (макс. 70 °C)

K1 Реле
■ Оразмеряване според външния отоплителен

уред
■ Спазвайте правилата за безопасност.

Монтаж

Електрическо свързване (продължение)

55
93

32
8

М
он

та
ж

 



48

Щекер sXF
Клеми Функция Пояснение
224.4

r
2.

 

Задействане на проточен водона-
гревател степен 2

Указание
При термопомпи с вграден прото-
чен водонагревател фабрично
свързан
 

Входни стойности
■ Мощност: 10 W
■ Напрежение: 230 V~
■ Макс. ток на превключване: 4(2) A

224.7  Входни стойности
■ Мощност: 100 W
■ Напрежение: 230 V~
■ Макс. ток на превключване: 4(2) A

Циркулационна помпа за загряване
на битова гореща вода
или
Задействане на електронагревател

Проточен водонагревател

Тип AWB/AWB-M: Принадлежности
Ръководство за монтаж на проточния водона-
гревател

Задействане и кръг на работния ток на проточ-
ния водонагревател

211.3
224.4
X2.N

N
L3
L2
L1

?

!
?

A

B

Фиг. 43

A Проточен водонагревател
B Свързване към основната платка и разширител-

ната платка
211.3 1-а степен
224.4 2-а степен

Електронагревател EHE 400 V~

224.7

X2.N

NL3L2L1 ?

B

A

Фиг. 44

A Електронагревател EHE, захранване с напре-
жение 3/N/PE 400 V/50 Hz

B Свързващи клеми на управлението на термо-
помпата

Монтаж

Електрическо свързване (продължение)
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Електронагревател 230 V~ (осигурен на място)

224.7

X2.N

NL1L1L1 ?

B

A

N N

Фиг. 45

A Електронагревател, захранване с напрежение
1/N/PE 230 V/50 Hz

B Свързващи клеми на управлението на термо-
помпата

Щекер sXG
Клеми Функция Пояснение
225.1

M2
r

Помпа на отоплителния кръг със
смесител М2/КО2

Свържете последователно температурен контролер
като ограничител на максималната температура за
отоплителен кръг за подово отопление (ако има та-
кова).

Присъединителни параметри:
■ Мощност: 100 W
■ Напрежение: 230 V~
■ Макс. ток на превключване: 4(2) A

225.2

M2

Задействане на мотора на смесите-
ля отоплителен кръг М2/КО2
Сигнал смесител ЗАТВ. 

Присъединителни параметри:
■ Мощност: 10 W
■ Напрежение: 230 V~
■ Макс. ток на превключване: 0,2(0,1) A

225.3

M2

Задействане на мотора на смесите-
ля отоплителен кръг М2/КО2
Сигнал смесител ОТВ. 

Присъединителни параметри:
■ Мощност: 10 W
■ Напрежение: 230 V~
■ Макс. ток на превключване: 0,2(0,1) A

Вътрешно тяло: Лустер клеми (Свързване на сигнализиращи и предпазни устройства)

Настройте необходимите параметри при пускането
в експлоатация: Виж от страница 78.

Монтаж

Електрическо свързване (продължение)
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Клеми Функция Разяснение
X3.1 Фаза включена Чрез мрежовия прекъсвач на управлението

Указание
Вземете под внимание общото натоварване
1000 W на всички свързани компоненти.
 

X3.6
X3.7

G

Блокиране от ЕСП (фабрично е по-
ставен мост)

Необходим е нормално затворен контакт с нулев
потенциал:
■ Затворен: Термопомпата работи
■ Отворен: Термопомпата не работи
■ Комутационна възможност 230 V~, 0,15 A

При свързване отстранете моста.
  Указание

■ Не е необходимо параметриране
■ Компресорът се изключва „рязко“, след като кон-

тактът отвори.
■ Сигналът за блокиране от ЕСП изключва елек-

трозахранването на съответните работни
компоненти в зависимост от ЕСП.

■ При проточен водонагревател могат да се изби-
рат изключваните степени (параметър „Мощ-
ност за проточ. водонагр.при блокиране от
ЕСП 790A“).

■ Кабелът за свързване към мрежата на управле-
нието на термопомпата (3 x 1,5 mm2) и кабелът
за сигнала за блокиране от ЕСП могат да се
обединят в един 5-жилен кабел.

 
  ■ При каскада от термопомпи

– Свързване към мрежата без разделяне на то-
вара при монтажа: Свързвайте сигнала за бло-
киране от ЕСП само към водещата термопомпа.

– Свързване към мрежата с разделяне на това-
ра при монтажа: Свързвайте сигнала за блоки-
ране от ЕСП към всички термопомпи.

■ Допълнителна информация за блокирането от
ЕСП: Виж глава „Свързване към мрежата“.

В комбинация със Smart Grid:
Не свързвайте сигнала за блокиране от ЕСП.
Не отстранявайте моста.
 

Монтаж

Електрическо свързване (продължение)
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Клеми Функция Разяснение
X3.8
X3.9

Само за термопомпи с охлаждаща
функция:
■ Контролер за защита от замръз-

ване
и/или
Допълнителен превключвател
според влажността 230 V~

■ или мост

Само за термопомпи без охлажда-
ща функция:
■ Мост

Необходим е нормално затворен контакт с нулев
потенциал:
■ Затворен: Защитната верига е непрекъсната
■ Отворен: Защитната верига е прекъсната, термо-

помпата не работи
■ Комутационна възможност 230 V~, 0,15 A

Свързване:
■ Последователно включване, ако са налице двата

защитни компонента
■ Поставя се мост, ако няма защитен компонент.

X40.L1 Свързване към мрежата на упра-
влението на термопомпата:
Фаза L1
X40.? Свързване защитен провод-

ник
X40.N Свързване нулев проводник

Свързване към мрежата 230 V~

Вътрешно тяло: Платка за регулаторите и сензорите (контакти за ниско напрежение)

Настройте необходимите параметри при пускането
в експлоатация: Виж от страница 78.

Сензори
Щекер Сензор Тип
F0 Сензор за външната температура NTC 10 kΩ
F4 Сензор за температурата на буфера NTC 10 kΩ
F6
(X25.5/X25.6)

Температурен сензор на бойлера горе NTC 10 kΩ

F7
(X25.7/X25.8)

Температурен сензор на бойлера долу NTC 10 kΩ

F11 Допълнителен превключвател според влажността 24 V
или мост

Указание
■ Инсталация с буферен съд за гореща/охлаждаща вода:

В случай че се охлажда през няколко отоплителни/охладителни кръ-
га, за всеки отоплителен/охладителен кръг предвидете допълните-
лен превключвател според влажността.
Включете последователно няколко допълнителни превключвателя
според влажността.

■ В случай че се използва един допълнителен превключвател според
влажността 230 V~ (свързване към X3.8/X3.9) при охлаждане, поста-
вете мост, в противен случай термопомпата не се включва (съоб-
щение „CA Защитно у-во първ.“).

 

―

F12 Температурен сензор на подаващата линия отоплителен кръг със смеси-
тел М2/КО2

NTC 10 kΩ

F13 Температурен сензор на подаващата линия на инсталацията (след буфе-
рен съд и смесител за външен отоплителен уред)

NTC 10 kΩ

F14 Температурен сензор на подаващата линия охладителен кръг (без буфе-
рен съд, отоплителен кръг без смесител А1/КО1 или отделен охладите-
лен кръг SKK)

NTC 10 kΩ

Монтаж

Електрическо свързване (продължение)
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Щекер Сензор Тип
F16 Сензор за стайната температура на охладителния кръг

■ Необходим за отделен охладителен кръг SKK
■ Препоръчителен за отоплителен/охладителен кръг без смесител

А1/КО1

NTC 10 kΩ

F20 Температурен сензор на котела външен отоплителен уред NTC 10 kΩ
F21 При каскада от термопомпи: Температурен сензор на подаващата линия

басейн
NTC 20 kΩ

F23 При каскада от термопомпи: Сензор за изходната температура на буфе-
ра

NTC 10 kΩ

aVG KM-BUS (жилата могат да се разменят)
Ако се свързват няколко уреда, използвайте разпределител на KM-BUS
(принадлежност).

KM-BUS абонати (примери):
■ Разширителен комплект смесител за отоплителен кръг M3/КО3
■ Дистанционно управление (настройка на присвояването на отоплител-

ните кръгове на дистанционното управление)
■ Разширение EA1, разширение AM1

—

sVA Modbus (не разменяйте жилата)
Връзка за електромер на фотоволтаичната система

—

J1 Мост за товарно съпротивление Modbus
Товарно съпротивление активно (състояние при доставката)
Товарно съпротивление неактивно

—

X18 Modbus (не разменяйте жилата)
■ Фабрично свързан: Modbus кабел за свързване към външното тяло

или
■ Modbus разпределител (принадлежност), в случай че трябва да се

свържат допълнителни уреди, напр. Vitovent 300-F: Виж ръководството
за монтаж „Разпределител Modbus“.

—

X24 Свързване на комуникационния модул LON (виж ръководството за мон-
таж „Комуникационен модул LON“)

—

X31 Гнездо за кодиращ щекер —
a:DA Свързване PWM сигнал помпа на отоплителния кръг М2/КО2 —

Загряване на басейн

Указание
■ Задействането на загряването на басейн се

извършва чрез разширението EA1 с KM-BUS.
■ При каскада от термопомпи монтирайте тем-

пературния сензор на подаващата линия на
басейна зад 3-пътния превключващ вентил
„Басейн“ и свържете към клема F21 на плат-
ката за регулаторите и сензорите на воде-
щата термопомпа.

■ Извършвайте свързването към разширението
EA1 само съгласно фиг. 46.

■ Помпата на филтърния кръг не може да се
активира от управлението на термопомпата.

Монтаж

Електрическо свързване (продължение)

55
93

32
8

М
он

та
ж



53

A
[{SDE [{{]0-10V f-]A[{ADE [{DDE

+ -5 63 41 21 2

B

L1N
H

L1 N

M
1~

C
D

F G

E

K

Фиг. 46

A Разширение EA1
B Свързване към мрежата 1/N/PE 230 V/50 Hz
C Разклонителна кутия (осигурена на място)
D Предпазители и силов контактор за циркула-

ционната помпа за загряване на басейна (при-
надлежност)

E Мост
F 3-пътен превключващ вентил „Басейн“ (безто-

ково: отопление буферен съд за гореща вода)

G Циркулационна помпа за загряването на
басейна (принадлежност)

H Температурен регулатор за регулиране на тем-
пературата на басейн (контакт с нулев потен-
циал: 230 V~, 0,1 A, принадлежност)

K Свързване към платката за регулаторите и сен-
зорите

Монтаж

Електрическо свързване (продължение)
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Външно тяло: Полагане на електрическите кабели към клемната кутия

230 V/50 Hz

Modbus

Фиг. 47 Пример: Тип AWB-M-E-AC 201.D10

Монтаж

Електрическо свързване (продължение)
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Външно тяло: Преглед на електрическото свързване

Външно тяло с 1 вентилатор

A

BC D

E
F

Фиг. 48

A Платка EEV (регулатор на хладилния кръг)
B Предпазител вентилатор T 6,3 A
C Предпазител регулатор на хладилния кръг

T 6,3 A
D Инвертор
E Клеми за свързване към мрежата 230 V/50 Hz:

Виж страница 60.
F Клема за Modbus кабела за свързване

вътрешно/външно тяло: Виж следващата глава.

Външно тяло с 2 вентилатора, 230 V~

A

BC D

E
F

Фиг. 49

A Платка EEV (регулатор на хладилния кръг)
B Предпазител вентилатор T 6,3 A
C Предпазител регулатор на хладилния кръг

T 6,3 A
D Инвертор
E Клеми за свързване към мрежата 230 V/50 Hz:

Виж страница 60.
F Клема за Modbus кабела за свързване

вътрешно/външно тяло: Виж следващата глава.

Монтаж

Електрическо свързване (продължение)
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Външно тяло с 2 вентилатора, 400 V~

A

BC D

E
F

Фиг. 50

A Платка EEV (регулатор на хладилния кръг)
B Предпазител вентилатор T 6,3 A

C Предпазител регулатор на хладилния кръг
T 6,3 A

D Инвертор
E Клеми за свързване към мрежата 400 V/50 Hz:

Виж страница 60.
F Клема за Modbus кабела за свързване

вътрешно/външно тяло: Виж следващата глава.

Свързване на Modbus кабела за свързване между вътрешното и външното тяло

Използвайте гъвкав кабел за данни с мин. 0,14 mm2

сечение на кабела, напр. LiYCY.
Не е необходимо екраниране.

Монтаж

Електрическо свързване (продължение)
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GND Rx/Tx- Rx/Tx+

Modbus

230 V/
50 Hz

Фиг. 51

Свързване към мрежата

Разделителни приспособления за незаземени
проводници
■ В кабела за свързване към мрежата трябва да се

предвиди разделително приспособление, което
да разделя от електрическата мрежа всички
активни проводници за всички полюси и да отго-
варя на категория за свръхнапрежение III (3 mm)
за пълно разделяне. Това разделително приспо-
собление трябва да се монтира съгласно наред-
бите за монтаж в постоянна електрическа инста-
лация, напр. главен прекъсвач или предвари-
телно включен защитен прекъсвач.

■ Допълнително препоръчваме инсталацията на
чувствително на всякакъв ток устройство за
дефектнотокова защита (FI клас B ) на
дефектнотокова защита за постоянни (дефектни)
токове, които могат да се получат при енергое-
фективни уреди.

■ Изберете и определете параметрите на устрой-
ства за дефектнотокова защита съгласно
DIN VDE 0100-530.

Опасност
Непрофесионално изпълнени електрически
инсталации могат да доведат до опасни
наранявания от електрически ток и до
повреди на уреда.

Извършете свързването към мрежата и взе-
мете предпазни мерки (напр. изключване при
повреда на изолацията) съгласно следните
наредби:
■ IEC 60364-4-41
■ Предписания на VDE
■ Технически правила за свързване (TAR)

ниско напрежение VDE-AR-N-4100

Опасност
Липсата на заземяване на компоненти на
инсталацията може да доведе при електриче-
ски дефект до опасни наранявания от елек-
трически ток и повреда на части.
Уредът и тръбопроводите трябва да са свър-
зани с изравнителя на потенциалите на сгра-
дата.

Монтаж

Електрическо свързване (продължение)
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Опасност
Неправилното подреждане на жилата може
да доведе до опасни наранявания от елек-
трически ток и до повреди на уреда.
Не разменяйте жилата „L“ и „N“.

■ След консултация с ЕСП могат да се използват
различни тарифи за захранване на кръговете на
работния ток.
Спазвайте техническите изисквания за свързване
на ЕСП.

■ Препоръчваме свързването към мрежата за при-
надлежности и външни компоненти, които не се
свързват към управлението на термопомпата, да
се извършва към един и същ предпазител или
най-малко с една и съща фаза с управлението на
термопомпата.
Свързването към един и същ предпазител пови-
шава безопасността при изключване на мрежата.
Трябва да се взема под внимание консумацията
на ток на свързаните консуматори.

■ При свързване на уреда с гъвкав проводник за
свързване към мрежата трябва да е гарантирано,
че при отказ на приспособлението за предпаз-
ване от опъване токопровеждащите проводници
пред защитния проводник се изпъват. Дължината
на жилата на защитния проводник зависи от кон-
струкцията.

Указание за свързване на сигнала за блокиране от
ЕСП
■ Ако компресорът и/или проточният нагревател

работят на ниска тарифа (блокиране от ЕСП), за
сигнала за блокиране от ЕСП трябва да се
положи друг кабел (напр. 3 x 1,5 mm2) от брояча
до управлението на термопомпата.
или
Кабелът за сигнала за блокиране от ЕСП и за
свързване към мрежата на управлението на тер-
мопомпата (3 x 1,5 mm2) трябва да се обединят в
един 5-жилен кабел.

■ Координирането на блокирането от ЕСП (за ком-
пресора и/или проточния нагревател) се осъще-
ствява чрез вида на свързването и чрез параме-
трирането на управлението на термопомпата.
Спирането на електрозахранването в Германия е
ограничено до макс. 3 пъти по 2 часа в рамките
на един ден (24 h).

■ Захранването към управлението на термопом-
пата/електрониката трябва да се извършва без
блокиране от ЕСП. Не трябва да се използват
тарифи, които могат да се изключват.

■ При комбинация с използване на енергия за соб-
ствени нужди (използване на произведения от
фотоволтаичната система ток за собствени
нужди):
По време на блокирането от ЕСП работата на
компресора с използване на собствения ток не е
възможна.

■ Кабелът за свързване към мрежата на управле-
нието на термопомпата трябва да се осигури с
предпазител макс. 16 A.

Свързване към мрежата на управлението на термопомпата 230 V~

L N

F1
 T

 6
,3

 A
 H

1/N/PE
230 V/50 Hz

L1 N

X40

Фиг. 52

Указание
■ Тази връзка трябва да се изпълни с гъвкав кабел

за свързване към мрежата.
■ Тази връзка не трябва да се блокира.

■ Защита с предпазител макс. 16 A
■ Нормална тарифа: Не е възможна ниска тарифа

с блокиране от ЕСП
■ Препоръчителен гъвкав кабел за свързване към

мрежата: 3 x 1,5 mm2

■ Препоръчителен гъвкав кабел за свързване към
мрежата с блокиране от ЕСП: 5 x 1,5 mm2

Монтаж

Свързване към мрежата (продължение)
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Свързване към мрежата проточен водонагревател

■ Тип AWB(-M)-E/AWB(-M)-E-AC 201.D:
монтиран фабрично

■ Тип AWB(-M) 201.D:
принадлежност

1/N/PE 230 V/50 Hz

N1N2N3L1L2L3

NNNL1L1L1

A

B

Фиг. 53

A Клеми за свързване към мрежата на модула за
управление на проточния водонагревател

B Мостове

При свързване към мрежата 1/N/PE 230 V/50 Hz
отстранете двата моста B.
■ Препоръчителен кабел за свързване към мре-

жата:
7 x 2,5 mm2

■ Защита с предпазител макс. 16 A
■ Възможно е прилагане на ниска тарифа и блоки-

ране от ЕСП

Монтаж

Свързване към мрежата (продължение)
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3/N/PE 400 V/50 Hz

N1N2N3L1L2L3

NL1L2L3

A

B

Фиг. 54

A Клеми за свързване към мрежата на модула за
управление на проточния водонагревател

B Мостове

При свързване към мрежата 3/N/PE 400 V/50 Hz не
отстранявайте мостовете B.
■ Препоръчителен кабел за свързване към мре-

жата:
5 x 2,5 mm2

■ Защита с предпазител макс. 16 A
■ Възможно е прилагане на ниска тарифа и блоки-

ране от ЕСП

Външно тяло: Свързване към мрежата

■ Могат да се използват ниска тарифа и блокиране
от ЕСП.

■ При използване на ниска тарифа с блокиране от
ЕСП не са необходими настройки на параме-
трите. По време на блокиране компресорът е
изключен.

■ По време на блокиране от ЕСП не се поддържат
диагностичните функции за външното тяло.

Указание
Свободни клеми само за вътрешна употреба.

Монтаж

Свързване към мрежата (продължение)
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Свързване към мрежата на външното тяло 230 V~

GND Rx/Tx-Rx/Tx+

Modbus

L N

A

B

L3 NL2L1

PE

PE

C
Фиг. 55

A Корпус на клемната кутия външно тяло: Виж
„Отваряне на съединителната кутия на външ-
ното тяло“.

B Свързване към мрежата 230 V/50 Hz
C Преграда (приложена)

Указание
Към L1 и L2 не трябва да се свързва нищо.

Опасност
Преместване на проводниците в съседния
диапазон на напрежение може да доведе до
опасни наранявания от електрически ток и
повреди на уреда.
Непременно поставете приложената пре-
града.

Типове Тръбопровод Макс. дължина на ка-
бела

Макс. защита с предпа-
зител

201.D04 3 x 2,5 mm2 29 m B16A
201.D06 3 x 2,5 mm2 29 m B16A
201.D08 3 x 2,5 mm2 29 m B16A
201.D10 3 x 2,5 mm2 20 m B25A

или  
3 x 4,0 mm2 32 m  

201.D13 3 x 2,5 mm2 20 m B25A
или  

3 x 4,0 mm2 32 m  
201.D16 3 x 2,5 mm2 20 m B25A

или  
3 x 4,0 mm2 32 m  

Монтаж

Свързване към мрежата (продължение)
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Свързване към мрежата на външното тяло
400 V~

! Внимание
Грешна фазова последователност може да
доведе до повреди на уреда.
Извършете свързването на компресора към
мрежата само в посочената фазова последо-
вателност (виж клемите за свързване) с вър-
тящо се по часовниковата стрелка маг-
нитно поле.

L1 L2 L3 N

GND Rx/Tx-Rx/Tx+

Modbus

B

A

L1 L2 L3 N

PE

PE

BC
Фиг. 56

A Корпус на клемната кутия външно тяло: Виж
„Отваряне на съединителната кутия на външ-
ното тяло“.

B Свързване към мрежата 400 V/50 Hz
C Преграда (приложена)

Опасност
Преместване на проводниците в съседния
диапазон на напрежение може да доведе до
опасни наранявания от електрически ток и
повреди на уреда.
Непременно поставете приложената пре-
града.

Типове Тръбопровод Макс. дължина на ка-
бела

Макс. защита с предпа-
зител

201.D10 5 x 2,5 mm2 30 m B16A
201.D13 5 x 2,5 mm2 30 m B16A
201.D16 5 x 2,5 mm2 30 m B16A

Захранване от мрежата с блокиране от ЕСП: Без разделяне на товара на място

Сигналът за блокиране от ЕСВ се свързва директно
в управлението на термопомпата, при каскада от
термопомпи само към водещата термопомпа.

С параметъра „Мощн. за проточ.водонагр. при
блокиране от ЕСП 790A“ се настройва дали и на
коя степен да остане да работи проточният водона-
гревател (ако има такъв) по време на блокирането.

Монтаж

Свързване към мрежата (продължение)
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Указание
Спазвайте техническите изисквания за свързване
на съответното електроснабдително предприя-
тие (ЕСП).

X3.7
X3.6

CB

A

H

D

F

G

3

3

44

3

3/N3/N

≈

4
K

kWhkWh

5 3(400 V~)
7 (230 V~)

X40

E

Фиг. 57 Изображение без предпазители и без
прекъсвач с дефектнотокова защита

A Управление на термопомпата (вътрешно тяло,
лустер клеми: Виж глава „Преглед на свързва-
нето: Вътрешно тяло“)

B Проточен водонагревател (ако има такъв)

C Компресор термопомпа (външно тяло)
D Свързване към мрежата на управлението на

термопомпата: Виж глава „Свързване към мре-
жата на управлението на термопомпата
230 V~.“

E Високотарифен брояч
F Входен предпазител приемник с централизи-

рано управление
G Приемник с централизирано управление (Кон-

такт отворен: Блокиране активно), захранване:
TNC система

H Нискотарифен брояч
K Захранване: TNC система

Захранване от мрежата с блокиране от ЕСП: С разделяне на товара на място

Сигналът за блокиране от ЕСП се свързва към оси-
гурения на място контактор за нискотарифно елек-
трозахранване и към управлението на термопом-
пата.
При каскада от термопомпи сигналът за блокиране
от ЕСП се свързва към всички термопомпи пара-
лелно и с еднаква фаза. За това е необходима
допълнителна защита: Виж страница 64.
При активно блокиране от ЕСП, компресорът и про-
точният водонагревател (ако има такъв) се изключ-
ват „рязко“.

Указание
Спазвайте техническите изисквания за свързване
на съответното електроснабдително предприя-
тие (ЕСП).

CB

≈

E H

3

3

4 4

3

3/N 3/NG

K
4

kWh kWh

3

L

D

7
5 (400 V~)

(230 V~)

X3.7
X3.6

A

X40

F

Фиг. 58 Изображение без предпазители и без
прекъсвач с дефектнотокова защита

A Управление на термопомпата (вътрешно тяло,
лустер клеми: Виж глава „Преглед на свързва-
нето: Вътрешно тяло“)

B Проточен водонагревател (ако има такъв)

Монтаж

Свързване към мрежата (продължение)
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C Компресор термопомпа (външно тяло)
D Свързване към мрежата на управлението на

термопомпата: Виж глава „Свързване към мре-
жата на управлението на термопомпата
230 V~.“

E Високотарифен брояч
F Входен предпазител приемник с централизи-

рано управление
G Приемник с централизирано управление (Кон-

такт отворен: Блокиране активно) с входен
предпазител

H Нискотарифен брояч
K Захранване: TNC система
L Главен прекъсвач

Свързване на сигнал за блокиране от ЕСП при каскада от термопомпи

A

B

C

D

E

G

X3.7
X3.6

X3.7
X3.6

X3.7
X3.6

X3.7
X3.6

X3.7
X3.6

53 54

43 44

33 43

23 24

13 14

A1 A2
?

F

Фиг. 59

A Свързване на сигнал за блокиране от ЕСП на
водещата термопомпа (вътрешно тяло, лустер
клеми, виж глава „Преглед на свързването:
Вътрешно тяло“)

B Свързване на сигнал за блокиране от ЕСП на
следващата термопомпа 1

C Свързване на сигнал за блокиране от ЕСП на
следващата термопомпа 2

D Свързване на сигнал за блокиране от ЕСП на
следващата термопомпа 3

E Свързване на сигнал за блокиране от ЕСП на
следващата термопомпа 4

F Сигнал за блокиране от ЕСП
G Помощен контактор (принадлежност)

Монтаж

Свързване към мрежата (продължение)
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Мрежово захранване в комбинация с използване на собствения ток

Без блокиране от ЕСП

kWh

G

F

L

kWh

F

L

E

kWh

N E1E2 D /D

L1 L1 L2 L2 L3 L3

C

A

M

NN

A

~~
= D

H K

M

F

B

F

Vitocal Vitocal

Фиг. 60

A Термопомпа
B Други консуматори (на ток за собствени нужди)

в домакинството
C Електромер
D Инвертор
E Разделително приспособление за фотовол-

таична инсталация
F Свързваща клема
G Двойнотарифен брояч (за специална тарифа за

термопомпа)
Не е разрешен в комбинация с фотоволтаична
инсталация за използване на собствения ток

H Двупосочен брояч (за фотоволтаична инстала-
ция за използване на енергия за собствени
нужди):
Получаване на енергия от ЕСП и подаване на
енергия към ЕСП

K Брояч с блокиране на обратния ход:
За производство на електроенергия от фото-
волтаичната инсталация

L Разделително приспособление за свързването
на сградата (разпределителен шкаф)

M Разпределителен шкаф
N Разпределителна абонатна кутия

Smart Grid

Функциите Smart Grid се включват посредством
двата контакта с нулев потенциал на енергоснабди-
телното дружество.

Възможности за свързване на двата контакта с
нулев потенциал:
■ Към разширението EA1 съгласно фиг. 61
■ Към управлението на термопомпата съгласно

фиг. 62

Монтаж

Свързване към мрежата (продължение)
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Свързване към разширението EA1

Условие: „Активиране на Smart Grid 7E80“ е на
„1“.

A
[{SDE [{{]0 – 10 V f-]A[{ADE [{DDE

+ -5 63 41 21 2

E

L1N
CB D

Фиг. 61

A Разширение EA1
B Свързване към платката за регулаторите и сен-

зорите
C Нормално отворен контакт с нулев потенциал 1:

Необходимо е евентуално съгласуване с енер-
госнабдителното дружество

D Нормално отворен контакт с нулев потенциал 2:
Необходимо е евентуално съгласуване с енер-
госнабдителното дружество

E Свързване към мрежата 1/N/PE 230 V/50 Hz

Указание
■ В случай че има разрешение за Smart Grid

(„Активиране на Smart Grid 7E80“ на „1“),
двата входа DE2 и DE3 не могат да се използ-
ват за сигналите „Външна заявка“ и „Външно
блокиране“.

■ Блокирането от ЕСП се съдържа във функцио-
налния диапазон на Smart Grid. Затова сигналът
за блокиране от ЕСП не трябва да се свързва
към X3.6 и X3.7. Не отстранявайте моста.

Свързване към управлението на термопомпата

Условие: „Активиране на Smart Grid 7E80“ е на
„4“.

X3.1 X3.1B

D C

A
Фиг. 62

A Основна платка
B Свързване X3.1 (L') към лустер клемите
C Контакт с нулев потенциал 1: Необходимо е

евентуално съгласуване с енергоснабдителното
дружество

D Контакт с нулев потенциал 2: Необходимо е
евентуално съгласуване с енергоснабдителното
дружество

Монтаж

Свързване към мрежата (продължение)
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Указание
■ В случай че Smart Grid е свързана към двата

цифрови входа на основната платка („Активи-
ране на Smart Grid 7E80“ на „4“), не трябва да
се включва външното включване за отоплител-
ните/охладителните кръгове („Дистанционно
управление 2003“ на „2“). В противен случай
Smart Grid не е активна.

■ Блокирането от ЕСП се съдържа във функцио-
налния диапазон на Smart Grid. Затова в такъв
случай сигналът за блокиране от ЕСП не
трябва да се свързва към X3.6 и X3.7.

Затваряне на термопомпата

! Внимание
Неправилно затворен корпус може да доведе
до щети от кондензация, вибрации и силен
шум.
■ Затворете уреда така, че да е звукоизоли-

ран и уплътнен на дифузия.
■ При прокарването на тръбите и маркучите

внимавайте за правилното закрепване на
топлоизолацията.

Опасност
Липсата на заземяване на компоненти на
инсталацията може да доведе при електриче-
ски дефект до опасни наранявания от елек-
трически ток и повреда на части.
Монтирайте защитни проводници на предния
и страничния капак.

Вътрешно тяло: Монтаж на предния капак

3.

2x

2. 1.

Фиг. 63

3. Преди експлоатация затегнете непременно
закрепващите винтове.

Монтаж

Свързване към мрежата (продължение)
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Външно тяло: Монтаж на страничния капак

В обратна последователност на „Отваряне на клем-
ната кутия на външното тяло“: Виж страница 25.

Монтаж

Затваряне на термопомпата (продължение)
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Работни стъпки за първоначално въвеждане в експлоатация

Работни стъпки за инспекция

Работни стъпки за техническо обслужване Страница

• • • 1. Отваряне на термопомпата............................................................................................ 70
• 2. Съставяне на протоколи................................................................................................. 70
• 3. Продухване на тръбопроводите за хладилен агент и вътрешното тяло............... 70
• 4. Проверка на херметичността на тръбопроводите за хладилен агент.................... 70
• 5. Вакуумиране на тръбопроводите за хладилния агент и вътрешното тяло.......... 71
• 6. Пълнене на тръбопроводите за хладилен агент и вътрешното тяло.................... 72
• • • 7. Проверка на херметичността на хладилния кръг....................................................... 73
• 8. Пълнене и обезвъздушаване от вторичната страна................................................. 73
• • • 9. Проверка на разширителния съд и налягането на отоплителния кръг................. 75
• • 10. Проверка на стабилното електрическо свързване на вътрешното тяло
• • • 11. Проверка на свободното въртене на вентилатора във външното тяло................ 75

• 12. Почистване на топлообменника (изпарителя) на външното тяло.......................... 76
• 13. Проверка на топлоизолацията на съединенията с подгъване на краищата
• • 14. Проверка на стабилността на електрическото свързване на външното тяло...... 77
• • • 15. Затваряне на термопомпата........................................................................................... 77
• • • 16. Включване на мрежовото напрежение......................................................................... 77
• • • 17. Включване на термопомпата......................................................................................... 77
• 18. Пускане на инсталацията в експлоатация................................................................... 78
• • • 19. Проверка на термопомпата за шумове......................................................................... 90
• • • 20. Проверка на функционирането на инсталацията....................................................... 91
• 21. Инструктиране на потребителя на инсталацията....................................................... 92

Първоначално въвеждане в експлоатация, инспекция, техническо обслужване

Въвеждане в експлоатация, инспекция,техн. обслужване
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Опасност
Допирът до провеждащи напрежение части
може да доведе до опасни наранявания от
електрически ток. Някои елементи на упра-
вляващите платки провеждат напрежение и
след изключване на мрежовото напрежение.
■ Не докосвайте съединителните кутии: Виж

глава „Вътрешно тяло: Преглед на връз-
ките“ и „Външното тяло: Преглед на връз-
ките“.

■ При работи по уредите (вътрешно/външно
тяло) изключете електрозахранването към
системата, напр. чрез отделен предпазител
или от главен прекъсвач. Проверете за
отсъствие на напрежение. Осигурете срещу
повторно включване.

■ Преди началото на дейностите изчакайте
поне 4 min, докато напрежението падне.

Опасност
Липсата на заземяване на компоненти на
инсталацията може да доведе при електриче-
ски дефект до опасни наранявания от елек-
трически ток и повреда на части.
Възстановете непременно всички връзки на
защитните проводници.
Уредът и тръбопроводите трябва да са свър-
зани с изравнителя на потенциала на сгра-
дата.

! Внимание
Пускането в експлоатация веднага след мон-
тажа може да доведе до повреди на уреда.
Между монтажа и пускането в експлоатация
на уреда трябва да изминат мин. 30 min.

! Внимание
При работа по хладилния кръг може да
изтече хладилен агент.
Работите по хладилния кръг трябва да се
извършват само от сертифициран квалифи-
циран персонал (съгласно Регламентите
(ЕС) 517/2014 и 2015/2067).

Указание за типовете 201.D08 до D16
В случай че се разединяват връзки в хладилния
кръг, препоръчваме на място да се вгради фил-
тър-изсушител.
■ Осигуреният на място филтър-изсушител

трябва да може да пропуска потока в двете
посоки (bi-flow).

■ Препоръчваме вграждане в тръбопровода за
течността извън вътрешното тяло и в рам-
ките на сградата.

1. Демонтаж на предния капак: Виж страница 27.

2. След завършване на работите затворете термо-
помпата: Виж страница 67.

За пускането в експлоатация на уреда виж
също ръководството за експлоатация
„Vitotronic 200“.

Съставяне на протоколи

Нанесете измерените при първоначалното пускане
в експлоатация стойности в протоколите след стра-

ница 104 и инструкцията за работа (ако има
такава).

Продухване на тръбопроводите за хладилен агент и вътрешното тяло

Продухайте тръбопроводите за хладилния агент и
вътрешното тяло с азот.

Вътрешното тяло е фабрично напълнено с азот,
повишено налягане 1 до 2 bar (0,1 до 0,2 MPa).

Проверка на херметичността на тръбопроводите за хладилен агент

Извършете проверка на херметичността и проверка
под налягане с изсушен азот при мин. 20 bar (макс.
43 bar).

Първоначално въвеждане в експлоатация, инспекция, техническо обслужване

Отваряне на термопомпата
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! Внимание
Пускането в експлоатация зависи от атмос-
ферните условия. При външни температури
под 0 °C влажността в тръбопроводите за
хладилен агент може да кондензира или
сублимира. В случай че водни капки и/или
ледени частици попаднат в компресора, това
причинява повреди на уреда.

При висока относителна влажност на въздуха
или външни температури под 0 °C вземете
под внимание следното:
■ За проверката на херметичността трябва да

се използва азот 5,0.
■ По време на вакуумирането повърхност-

ната температура на тръбопроводите за
хладилен агент трябва да се поддържа с
подходящи мерки над 0 °C.

Опасност
Контакт на кожата с хладилния агент може да
доведе до увреждане на кожата.
При работи по хладилния кръг носете
защитни очила и защитни ръкавици.

! Внимание
Изтичащият хладилен агент причинява щети
на околната среда.
■ Преди вакуумирането на тръбопроводите

за хладилен агент и вътрешното тяло про-
верете всички места за свързване със
спрей за проверка на херметичността.

■ Дръжте вентилите на външното тяло затво-
рени и подайте азот през сервизния вентил
в инсталацията. Изпитвателното налягане е
макс. допустимото работно налягане.

Вакуумиране на вътрешното тяло с вакуумметър

PK

L

M

Q

H

G

N

B

A

C

ED

EF

Фиг. 64 Пример тип AWB-M-E-AC 201.D06

A Вътрешно тяло
B Тръбопровод за горещия газ
C Външно тяло
D Само при типове 201.D08 до 201.D16:

Сервизен вентил (вентил тип Шрадер)
E Спирателен вентил
F Сервизен вентил (вентил тип Шрадер)
G Тръбопровод за течността

H Маркуч за пълнене между батерията на мано-
метъра и външното тяло

K Батерия на манометъра
L Свързващ маркуч между батерията на маноме-

търа и вакуумпомпата
M Вакуумпомпа
N Свързващ маркуч между батерията на маноме-

търа и вакуумметъра

Първоначално въвеждане в експлоатация, инспекция, техническо обслужване
Вакуумиране на тръбопроводите за хладилния агент и вътрешното 
тяло
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P Вентил за вакуумметъра
Q Вакуумметър

! Внимание
Повишеното налягане поврежда вакууме-
търа.
Вакуумметърът не трябва да се поставя под
налягане.

1. Свържете всички вентили към батерията на
манометъра.

2. Извършете свързването съгласно предната
фигура.

Указание
■ Спирателният вентил E трябва да

остане затворен.
■ При всички свързвания дръжте контра с

втори вилков ключ.

3. Включете вакуумпомпата.
Отворете вентила за вакуумпомпата и вентила
за свързване на горещия газ на батерията на
манометъра.

4. След около 5 min отворете вентила към вакуум-
метъра.
Дръжте вакуумпомпата включена, докато
вакуумметърът покаже почти „0“ (най-малко
30 min).

Указание
Необходимата продължителност на работа
на вакуумпомпата зависи от околните усло-
вия.

5. Свържете вентила към вакуумпомпата на бате-
рията на манометъра.
Изключете вакуумпомпата и изчакайте около
5 min. Ако показанието на вакуумметъра се
покачва, има теч.
Отстранете теча и повторете операцията.

6. Свържете всички вентили към батерията на
манометъра.

7. Отстранете вакуумпомпата и вакуумметъра.

Пълнене на тръбопроводите за хладилен агент и вътрешното тяло

Указание
■ Външното тяло е фабрично напълнено с хлади-

лен агент R410A.
■ До следните дължини на тръбопроводите при

първото пускане в експлоатация не е необхо-
димо допълнително зареждане:
– Типове 201.D08: ≤ 12 m
– Всички други типове: ≤ 15 m

■ Дължини на тръбопроводите за хладилен
агент, виж страница 29.

■ Хладилният агент R410A трябва да се допълва
само в течно състояние.

Опасност
Контакт на кожата с хладилния агент може да
доведе до увреждане на кожата.
При работи по хладилния кръг носете
защитни очила и защитни ръкавици.

! Внимание
Допълването на инсталацията с хладилен
агент или изсмукването на хладилния агент
може да доведе до замръзване на конденза-
тора.
Промийте с вода или изпразнете напълно
кондензатора.

! Внимание
Механичното натоварване поврежда връз-
ките.
При всички свързвания дръжте контра с
втори вилков ключ.

Дължини на тръбопроводите до 12 m за типове
201.D08 или до 15 m за всички други типове

1. Отвинтете капачките на спирателните вентили
на външното тяло.

2. Отворете двата спирателни вентила. Завинтете
отново капачките.

3. Бързо развийте маркуча за пълнене от сервиз-
ния вентил (вентил тип Шрадер) на външното
тяло: Налягането в тръбопроводите трябва да е
по-високо от околното налягане.

4. Завийте холендрова гайка с медна уплътни-
телна капачка на сервизния вентил (вентил тип
Шрадер) на външното тяло: Момент на затягане
15 до 20 Nm.

Първоначално въвеждане в експлоатация, инспекция, техническо обслужване

 Вакуумиране на тръбопроводите за хладилния… (продължение)
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Дължини на тръбопроводите над 12 m за
типове 201.D08 или над 15 m за всички други
типове:

1. Свържете свързващия маркуч между батерията
на манометъра и бутилката за хладилния агент.
Вакуумирайте свързващия маркуч и батерията
на манометъра.

2. Допълване на необходимото количество хлади-
лен агент: Виж следващата таблица.

! Внимание
Изтичащият хладилен агент причинява
щети на околната среда.
Изсмучете хладилния агент от маркучите
за пълнене и колектора на манометъра.

3. Свържете вентилите към батерията на маноме-
търа.

4. Отвинтете капачките на спирателните вентили
на външното тяло.

5. Отворете двата спирателни вентила. Завинтете
отново капачките.

6. Бързо развийте маркуча за пълнене от сервиз-
ния вентил (вентил тип Шрадер) на външното
тяло: Налягането в тръбопроводите трябва да е
по-високо от околното налягане.

7. Завийте холендрова гайка с медна уплътни-
телна капачка на сервизния вентил (вентил тип
Шрадер) на външното тяло: Момент на затягане
15 до 20 Nm

8. Запишете допълненото количество хладилен
агент на фабричната табелка и в инструкцията
за работа.

Указание за инсталации с количество за
зареждане над 2,6 kg R410A:
■ Инструкцията за работа трябва да се под-

държа.
■ Необходима е ежегодна проверка на херме-

тичността.

Количество хладилен агент за допълване на
метър дължина на тръбопровода:
Типове Дължина на тръбопрово-

да в m
R410A в g/m

201.D04 15 до макс. 30 20
201.D06 15 до макс. 30 20
201.D08 12 до макс. 30 60
201.D10 15 до макс. 30 33
201.D13 15 до макс. 30 33
201.D16 15 до макс. 30 33

Проверка на херметичността на хладилния кръг

Опасност
Хладилният агент е изтласкващ въздуха,
нетоксичен газ. Неконтролирано изтичане на
хладилен агент в затворени помещения може
да доведе до кислороден глад и задушаване.
■ Осигурете достатъчно добра вентилация в

затворени помещения.
■ Спазвайте непременно предписанията и

препоръките за работа с този хладилен
агент.

Опасност
Контакт на кожата с хладилния агент може да
доведе до увреждане на кожата.
При работи по хладилния кръг носете
защитни очила и защитни ръкавици.

Проверка на съединенията за течове от хладилен
агент:
■ Всички съединения с подгъване на краищата на

тръбопроводите за хладилния агент между
вътрешното и външното тяло.

■ Споени и резбови съединения на тръбопроводите
за хладилен агент във вътрешното и външното
тяло.

! Внимание
При работа по хладилния кръг може да
изтече хладилен агент.
Работите по хладилния кръг трябва да се
извършват само от сертифицирани специа-
листи.
Съгласно Регламенти (ЕС) 517/2014 и
2015/2067.

Пълнене и обезвъздушаване от вторичната страна

Неподходящата за пълнене и допълване вода пре-
дизвиква отлагания и корозия. Те могат да при-
чинят повреди на инсталацията.

Твърда вода може да доведе и до повреждане на
проточния водонагревател.

Първоначално въвеждане в експлоатация, инспекция, техническо обслужване

 Пълнене на тръбопроводите за хладилен агент и… (продължение)
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По отношение на качеството и количеството на
водата за отопление, включително водата за пъл-
нене и допълване, спазвайте VDI 2035.
■ Преди напълване промийте основно отоплител-

ната инсталация.
■ Пълнете само с вода с качествата на питейна

вода.
■ Пълнете и използвайте уреди с проточен водона-

гревател само с омекотена мода.
Допълнителна информация за вода за пълнене и
допълване: Виж Ръководство за проектиране
„Основни данни за термопомпите“.
■ Поставяне на капака на управлението в позиция

за обслужване:
Виж страница 94.

■ Отваряне на модула за управление:
Виж страница 93.

AUTO

MAN

A

B

C

D

Фиг. 65

01. Отворете осигурения на място възвратен кла-
пан, ако има такъв.

02. Проверете налягането на входа на разширител-
ния съд. При необходимост съгласувайте пред-
варителното налягане с условията в инстала-
цията.

03. Напълнете (Промийте) и обезвъздушете вто-
ричния кръг през връзката на място.

! Внимание
Неуплътнени хидравлични връзки водят
до повреди на уреда.
■ Проверете херметичността на вътреш-

ните и на осигурените на място хидра-
влични връзки.

■ При нехерметичност веднага изключете
уреда. Изпуснете течността чрез крана
за източване. Проверете положението
на уплътнителните пръстени. Сменете
непременно изплъзналите се уплътни-
телни пръстени.

04. Проверете налягането на инсталацията с мано-
метъра. При необходимост допълнете вода.
■ Минимално налягане на инсталацията:

0,8 bar (80 kPa)
■ Допустимо работно налягане:

3,0 bar (0,3 MPa)

05. Поставете капака на управлението в позиция
за обслужване.

06. Отворете модула за управление.

07. Свържете осигурения на място маркуч към
обезвъздушителния кран на вторичния кръг B.

! Внимание
Изтичащите течности могат да доведат
до електрически дефекти.
Пазете електрическите компоненти от
изтичащи течности.

08. Отворете обезвъздушителния кран на вторич-
ния кръг B.

09. Поставете 3-пътния превключващ вентил A в
средно положение: Натиснете D. С въртене
наляво фиксирайте на положение „MAN“.
Поставете лоста C вертикално.

10. Затворете обезвъздушителния кран на вторич-
ния кръг B.

11. Поставете 3-пътния превключващ вентил с
въртене надясно в положение „AUTO“.

Първоначално въвеждане в експлоатация, инспекция, техническо обслужване

Пълнене и обезвъздушаване от вторичната страна (продължение)
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Спазвайте указанията за проектиране.
Ръководство за проектиране на термопом-
пата

Проверка на стабилното електрическо свързване на вътрешното тяло

Проверка на свободното въртене на вентилатора във външното тяло

Опасност
Допирането до работещия вентилатор може
да причини опасни наранявания от поряз-
ване.
■ Изключете външното тяло от напреже-

нието. Осигурете срещу повторно включ-
ване.

■ Отворете уреда едва след като работещият
по инерция вентилатор е спрял напълно.

Външно тяло с 1 вентилатор

1.

Фиг. 66

3. Завъртете вентилатора на ръка.

Първоначално въвеждане в експлоатация, инспекция, техническо обслужване

Проверка на разширителния съд и налягането на отоплителния кръг
55
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Външно тяло с 2 вентилатора

1.

2.

Фиг. 67

4. Завъртете вентилатора на ръка.

Почистване на топлообменника (изпарителя) на външното тяло

Опасност
Допирането до провеждащи напрежение ком-
поненти и контактът на провеждащи напре-
жение компоненти с вода може да причини
опасни наранявания от електрически ток.
■ Изключете напрежението на външното тяло

и го осигурете срещу повторно включване.
■ Пазете външното тяло от влага.

Опасност
Допирането до работещия вентилатор може
да причини опасни наранявания от поряз-
ване.
■ Изключете напрежението на външното тяло

и го осигурете срещу повторно включване.
■ Отворете уреда едва след като работещият

по инерция вентилатор е спрял напълно.

Почистване със сгъстен въздух

1. Отворете корпуса на външното тяло.

Опасност
Острите ръбове на топлообменника
(изпарителя) могат да причинят наранява-
ния.
Избягвайте допир.

2. Продухайте топлообменника отвътре навън
със сгъстен въздух.

! Внимание
Твърде високо фронтално и странично
налягане на въздуха може да доведе до
деформации на алуминиевите ламели на
топлообменника.
Насочвайте продухващия пистолет към
топлообменника само фронтално и от
достатъчно голямо разстояние.

3. Проверете алуминиевите ребра на топлообмен-
ника за деформации и драскотини. При необхо-
димост ги възстановете с подходящи инстру-
менти.

4. Затворете корпуса на външното тяло.

Първоначално въвеждане в експлоатация, инспекция, техническо обслужване

 Проверка на свободното въртене на вентилатора… (продължение)
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Проверка на стабилността на електрическото свързване на външното
тяло

Опасност
Допирът до провеждащи напрежение части
може да доведе до опасни наранявания от
електрически ток. Някои елементи на упра-
вляващите платки провеждат напрежение и
след изключване на мрежовото напрежение.
■ При работи по външното тяло изключете

инсталацията от напрежение, напр. от
отделния предпазител или главен прекъс-
вач. Проверете за отсъствие на напреже-
ние и осигурете срещу повторно включване.

■ Преди започване на работите изчакайте
минимум 4 min, докато се освободи напре-
жението на заредените кондензатори.

Затваряне на термопомпата

Виж страница 67.

Включване на мрежовото напрежение

Включете мрежовото напрежение от главен предпа-
зител.

Включване на термопомпата

! Внимание
Работата на уреда с твърде малко хладилен
агент води до повреди на уреда.
■ Преди включване на уреда вътрешното

тяло и тръбопроводите за хладилен агент
трябва да бъдат напълнени с указаното
количество хладилен агент: Виж глава
„Пълнене на тръбопроводите за хладилен
агент и вътрешното тяло“.

■ Херметичността на хладилния кръг трябва
да бъде проверена: Виж глава „Проверка
на херметичността на хладилния кръг“.

■ Вентилите за пълнене на външното тяло
трябва да са отворени при включването на
уреда: Виж глава „Пълнене на тръбопрово-
дите за хладилен агент и вътрешното тяло“.

Непременно трябва да се спазва следната
последователност

1. Включете напрежението на външното тяло.

2. Изчакайте 2 min.

3. Включете напрежението на вътрешното тяло.

4. Включете вътрешното тяло с мрежовия прекъс-
вач.

Указание
Ако вътрешното тяло се включи преди външното
тяло или ако времето за изчакване е по-кратко
от 2 min, се показва съобщението за авария „0A
Авария външно тяло“ или „05 Хлад.кръг“.

Ръководство за сервиз „Vitotronic 200“

Първоначално въвеждане в експлоатация, инспекция, техническо обслужване
Проверка на топлоизолацията на съединенията с подгъване на краи-
щата
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Пускането в експлоатация (конфигурация, параме-
триране и проверка на функционирането) може да
се извърши със или без асистента за пускане в
експлоатация (виж следващата глава и сервизното
ръководство за управлението на термопомпата).

Указание
Видът и броят на параметрите зависят от
типа на уреда, от избраната схема на инстала-
цията и от използваните принадлежности.

Пускане в експлоатация с асистент за пускане в експлоатация

Асистентът за пускане в експлоатация изпълнява
автоматично всички менюта, в които са необходими
настройки. „Кодиращото ниво 1“ се активира авто-
матично.

! Внимание
Неправилно действие в „Кодиращото ниво 1“
може да доведе до повреди на уреда и ото-
плителната инсталация.
Спазвайте указанията в ръководството за
сервиз на „Vitotronic 200“, в противен случай
гаранцията отпада.

Включете мрежовия прекъсвач на управлението.
■ Запитването „Старт пуск в експлоатац.?“ се

показва автоматично при първоначалното
пускане в експлоатация.
Указание
Асистентът за пускането в експлоатация
може да се стартира и ръчно:
За тази цел при включването на управлението
задръжте натиснат  (вижда се индикатор за
хода на изпълнение).

■ При първоначалното пускане в експлоатация тер-
мините се появяват на немски:

Sprache

Dansk
Cesky
Bulgarski
Deutsch

Wählen mit

ê

ê

çDE
BG
CZ
DK

ê

ê

(
Фиг. 68

■ При ръчното управление на някои компоненти на
уреда, при пускането в експлоатация управле-
нието показва съобщения. Тези съобщения не са
за неправилно функциониране на уреда.

Първоначално въвеждане в експлоатация, инспекция, техническо обслужване

Пускане на инсталацията в експлоатация
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Проточен водо-
нагревател активиране

Група параметри
избиране

Функционален контрол
стартиране

Функция
избиране

Проверка на абонатите
извършване

Реле-тест
извършване

Сигнални входове
показване

Стойности на сензора
показване

Температурни
сензори

Сигнални входове

Реле-тест

Пускът в експлоатация завършен Регулиращ режим

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Н
Е ДА

Функционален
контрол

Проверка на абонатите (LON)

Език  настройка

Дата
настройка

OK

OK OKКодиращо
ниво 1

Параметър
настройка

OK

OK

OK OK

Старт пуск в експлоатац.?

ДА
НЕ

Дата/Час  
настройка

Час
настройка

OK

Проточен водо-
нагревател блокиран

Преглед
“Втор.кръг напълнен”

Втор.кръг
напълнен?

Фиг. 69

Пускане в експлоатация без асистент за пускане в експлоатация

Активиране на менюто Сервиз

Сервизното меню може да се активира от всяко
меню.
Натиснете едновременно OK + å в продължение
на около 4 s.

Деактивиране на меню Сервиз

Сервизното меню остава активно, докато се деак-
тивира с „Сервиз завършване?“ или ако в про-
дължение на 30 min не се натисне никакъв бутон.

Първоначално въвеждане в експлоатация, инспекция, техническо обслужване

Пускане на инсталацията в експлоатация (продължение)
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Настройка на параметри в примера „Схема на
инсталация 7000“

За настройка на параметър първо трябва да се
избере групата параметри и след това параметъ-
рът.

Меню Сервиз

1. Натиснете едновременно OK + å в продълже-
ние на около 4 s.

2. Изберете „Кодиращо ниво 1“.

3. Изберете групата параметри: „Деф. на инста-
лац.“

4. Изберете параметъра: „Схема на инсталация
7000“

5. Настройте схемата на инсталацията: напр. „6“

Алтернативно, ако сервизното меню е вече активи-
рано:

Разширено меню:

1. å

2. „Сервиз“

3. Изберете „Кодиращо ниво 1“.

4. Изберете групата параметри: „Дефиниция на
инсталацията“

5. Изберете параметъра: „Схема на инсталация
7000“

6. Настройте схемата на инсталацията: напр. „6“

Необходими параметри за свързани на място компоненти

В зависимост от типа на уреда, от избраната схема
на инсталацията и от използваните принадлежно-
сти е необходимо параметриране.
Преглед на необходимите параметри: Виж следва-
щата глава.

Подробно разяснение на параметрите
Ръководство за сервиз „Vitotronic 200“

Схема на инсталацията

Преглед на всички възможни схеми на инсталацията
Компонент Схема на инсталацията

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Отоплителен кръг             
A1/КО1 — X X — — X X — — X X —
M2/КО2 — — — X X X X X X X X —
M3/КО3 — — — — — — — X X X X —
Бойлер X — X — X — X — X — X —
Електронагревател 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 —
Буферен съд за вода за отопление — 0 0 X X X X X X X X —
Буферен съд за вода за отопление/
охлаждане

— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —

Външен отоплителен уред 0 0*1 0*1 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Проточен водонагревател 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Басейн — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Соларна инсталация 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 —
Охлаждане             
A1/КО1 — 0 0 — — 0 0 — — 0 0 —
M2/КО2 — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 —
M3/КО3 — — — — — — — 0 0 0 0 —
Отделен охладителен кръг SKK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
*1 Само в комбинация с буферен съд

Първоначално въвеждане в експлоатация, инспекция, техническо обслужване
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Компонент Схема на инсталацията
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Електромер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Вентилационен уред 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —

X Компонентът е избран.
0 Компонентът може да се добави.
Подробна информация за примери на инсталации:
Виж www.viessmann-schemes.com.

Указание
При следващите термопомпи в каскада от тер-
мопомпи настройте Схема на инсталация 11.

Параметри за циркулационни помпи и други компоненти

Помпа на отоплителния кръг
Параметри Настройка
„Деф.на инсталац.“ Ó
 „Схема на инсталация 7000“ ■ С отоплителен кръг КО1 без сме-

сител
или

■ С отоплителен кръг КО2 със сме-
сител
или

■ С отоплителен кръг КО3 със сме-
сител

Рециркулационна помпа
Параметри Настройка
Разширено меню Ó
 „Времева прогр. циркулация“ Настройте времева програма.

Циркулационна помпа за загряване на битова гореща вода
Параметри Настройка
„Външ.отопл.уред“ Ó
 „Активиране външен отопл. уред 7B00“ „1“

„Актив. външ.отопл. уред за произв. на БГВ 7B0D“ „1“

Разширителен комплект смесител за отоплителен кръг M3/КО3
Параметри Настройка
„Деф.на инсталац.“ Ó
 „Схема на инсталация 7000“ С отоплителен кръг КО3

Указание
Настройте въртящия се
превключвател S1 в разширител-
ния комплект на „2“: Виж ръковод-
ството за монтаж на „разшири-
телния комплект на смесителя“.
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Дистанционно управление за отоплителен/охладителен кръг или Vitocomfort 200
Параметри Настройка
„Отопл. кръг 1“/„Отопл. кръг 2“/„Отопл. кръг 3“ Ó
 „Дистанционно управление 2003“

или
„Дистанционно управление 3003“
или
„Дистанционно управление 4003“

„1“

Указание
За присвояването на отоплител-
ните кръгове настройте кодиров-
ката на дистанционното управле-
ние:
Виж Ръководство за монтаж
„Vitotrol“.
 

Външно разширение
Параметри Настройка
„Деф.на инсталац.“ Ó
 „Външно разширение 7010“ „1“ Разширение EA1

„2“ Разширение AM1
„3“ Разширения EA1 и AM1

Указание
Параметри за външни функции:
Виж следващата таблица.
 

Параметри за външни функции

Външна заявка
Параметри Настройка
Евент. „Вътр. хидравлика“ Ó 
 „Темп. подав. линия при външна заявка 730C“ Зададена стойност за температура

на подаващата линия при външна
заявка

Външно включване на компресора, смесител в регулиращ режим или ОТВ.
Параметри Настройка
„Деф.на инсталац.“ Ó 
 „Влияние външна заявка в/у термопомп./отопл.кр. 7014“ „0“ до „7“

(вземете под внимание параметъра
„Темп. на подав. лин. външна
заявка 730C“)

Външно превключване на работния статус на различни компоненти на инсталацията
Параметри Настройка
„Деф.на инсталац.“ Ó 
 „Компоненти на инстал. при външно превключв. 7011“ „0“ до „127“

„Работен статус при външно превключв. 7012“ „0“ до „3“
„Продължителност на външното превключв. 7013“ „0“ до „12“

Външно блокиране на компресора и помпите
Параметри Настройка
„Деф.на инсталац.“ Ó 
 „Влияние външно блокиране в/у помпи/компресор 701А“ „0“ до „31“

Първоначално въвеждане в експлоатация, инспекция, техническо обслужване
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Външно блокиране на компресора, смесител в регулиращ режим или ЗАТВ.
Параметри Настройка
„Деф.на инсталац.“ Ó 
 „Влияние външно блокиране в/у термопомп./отопл.кр.

7015“
„0“ до „8“

„Влияние външно блокиране в/у помпи/компресор 701А“ „0“ до „31“

Външно включване за отоплителни/охладителни кръгове
Параметри Настройка
„Отопл. кръг 1“/„Отопл. кръг 2“/„Отопл. кръг 3“ Ó
 „Дистанционно управление 2003“

или
„Дистанционно управление 3003“
или
„Дистанционно управление 4003“

„2“ 

Тип AWB(-M)-E-AC: Параметри за охладителна функция

Охлаждаща функция при инсталации без буферен съд

Параметри Настройка
„Охлаждане“ Ó
 „Охл. функция 7100“ „3“

„Охл. кръг 7101“ „1“ Отопл. кръг КО1
„2“ Отопл. кръг КО2
„3“ Отопл. кръг КО3
„4“ Отделен охладителен кръг SKK

Сензор за стайната температура за отделен охладителен кръг
Параметри Настройка
„Охлаждане“ Ó
 „Рангиране стаен темп. сензор отделен охл.кръг 7106“ „0“ Връзка F16

„1“ Отопл. кръг КО1
„2“ Отопл. кръг КО2
„3“ Отопл. кръг КО3
„4“ Да не се настройва!

Първоначално въвеждане в експлоатация, инспекция, техническо обслужване
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Охлаждаща функция при инсталации с буферен съд за вода за отопление

Параметър Настройка
„Охлаждане“ Ó
 „Охл. функция 7100“ „3“

„Охл. кръг 7101“ „1“ Отопл. кръг КО1
„2“ Отопл. кръг КО2
„3“ Отопл. кръг КО3
„4“ Отделен охладителен кръг SKK

„Буферен съд“ Ó
 „Активиране буфер/хидравл.разделител 7200“ „1“

Указание
Настройвайте само в комбинация
със Схема на инсталация 1 и 2.
При схемите на инсталация 3 до
10 е необходим и предварително
настроен буферен съд.
Не настройвайте при схема на ин-
сталация 11.
 

Сензор за стайната температура за отделен охладителен кръг
Параметри Настройка
„Охлаждане“ Ó
 „Рангиране стаен темп. сензор отделен охл.кръг 7106“ „0“ Връзка F16

„1“ Отопл. кръг КО1
„2“ Отопл. кръг КО2
„3“ Отопл. кръг КО3
„4“ Да не се настройва!

Охладителна функция при инсталации с буферен съд за вода отопление/охлаждане

Параметри Настройка
„Охлаждане“ Ó
 „Охл. функция 7100“ „3“
„Буферен съд“ Ó
 „Активиране буфер/хидравл.разделител 7200“ „2“
„Отопл. кръг 1“/„Отопл. кръг 2“/„Отопл. кръг 3“ Ó
 „Охлаждане 2030“

и/или
„Охлаждане 3030“
и/или
„Охлаждане 4030“

„2“

Параметри за соларно загряване на битова гореща вода

В комбинация с модул за соларно управление, тип SM1 Настройка
„Солар“ Ó
 „Тип соларно управление 7А00“ „3“

Параметър C0xx Виж ръководството за монтаж и сер-
виз „Модул на соларното управле-
ние, тип SM1“

Първоначално въвеждане в експлоатация, инспекция, техническо обслужване
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Параметри за проточен водонагревател

Параметър Настройка
„Електр.доп.загряв.“ Ó 
 „Активиране проточен водонагревател 7900“ „1“

„Мощн. за проточ.водонагр. при блокиране от ЕСП 790A“ „1“ 3 kW
„2“ 6 kW
„3“ 9 kW

! Внимание
След като за „Активиране проточен водо-
нагревател 7900“ е настроена стойността
„1“, автоматично се показва запитването
„Втор.кръг напълнен?“. В случай че на това
запитване се отговори с „Не“, проточният
водонагревател не е активиран. „Активи-
ране проточен водонагревател 7900“ се
задава на „2“.
Напълнете вторичния кръг. На запитването
„Втор.кръг напълнен?“ отговорете с „Да“.

Активиране на проточния водонагревател за загряване на битова гореща вода
Параметър Настройка
„БГВ“ Ó 
 „Актив. ел. нагрев. за произв. на БГВ 6015“ „1“

Параметри за външен отоплителен уред

Параметри Настройка
„Външ.отопл.уред“ Ó
 „Активиране външен отопл. уред 7B00“ „1“

Активиране на външен отоплителен уред за загряване на битова гореща вода
Параметри Настройка
„Външ.отопл.уред“ Ó
 „Актив. външ.отопл. уред за произв. на БГВ 7B0D“ „1“

Стратегия за регулиране
Параметри Настройка
„Външ.отопл.уред“ Ó
 „Гориво 7B7F“ „1“ Газ

„2“ Нафта
 „Регул.стратег.уред 7BE1“ „0“ Икономичен

„1“ Екологичен
„2“ Твърди температурни граници

Първични енергийни фактори за екологична стратегия за регулиране („Регул.стратегия уред 7BE1“:
„1“)
Параметри Настройка
„Външ.отопл.уред“ Ó
 „Първ.енергиен фактор ток 7BE4“ „1“ до „32767“ (≙ 0,01 до 327,67)

„Първ.енерг.фактор фосилни горива 7BE5“ „1“ до „32767“ (≙ 0,01 до 327,67)

Първоначално въвеждане в експлоатация, инспекция, техническо обслужване
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Цени за енергия за екологична стратегия за регулиране („Регул.стратегия уред 7BE1“ на „0“)
Параметри Настройка
„Външ.отопл.уред“ Ó
 „Цена ток норм.тарифа 7BE8“ „1“ до „32767“ (≙ 0,01 до

327,67 ct/kWh)
„Цена ток вис.тарифа 7BE9“ „1“ до „32767“ (≙ 0,01 до

327,67 ct/kWh)
„Цена ток нис. тарифа 7BEA“ „1“ до „32767“ (≙ 0,01 до

327,67 ct/kWh)
„7BEB Цена фосилно гориво норм. тарифа“ „1“ до „32767“ (≙ 0,01 до

327,67 ct/kWh)

Параметри за електронагревател

Параметър Настройка
„БГВ“ Ó 
 „Актив. ел. нагрев. за приготвяне на топла вода 6015“ „1“

„Актив. допълн. нагрев. за произв. на БГВ 6014“ „1“

Параметри за загряване на басейн

Параметър Настройка
„Деф.на инсталац.“ Ó 
 „Външно разширение 7010“ „1“ или „3“
 „Басейн 7008“ „1“

Параметри за вентилация с Vitovent 200-C

Параметри Настройка
„Вентилация“ Ó 
 „Активиране Vitovent 7D00“ „2“ Vitovent 200-C

Първоначално въвеждане в експлоатация, инспекция, техническо обслужване
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При необходимост допълнителни активирания за Vitovent 200-С
Параметри Настройка
„Вентилация“ Ó 
 „Актив.регис.предв.загр. електр. 7D01“ „0“ Размразяване без регистър за

предварително загряване
(„Стратегия пасивна защита
от замръзване 7D2C“)

„1“ Защита от замръзване с реги-
стър за предварително загрява-
не, размразяване през байпас

„2“ Защита от замръзване с реги-
стър за предварително загрява-
не, комфортна функция

„Стратегия пасивна защита от замръзване 7D2C“ „0“ Вентилатори ИЗКЛ.
„1“ Размразяване през байпас
„2“ Нагнетателен вентилатор ИЗ-

КЛ.
„Тип топлообменник 7D2E“ „0“ Топлообменник с насрещен

въздушен поток
„1“ Енталпиен топлообменник

„Монтажно положение 7D2F“ „0“ Монтаж на таван
„1“ Монтаж на стена

„Функция външен вход 230 V вентилация 7D3A“ „1“ Външен превключвател (пре-
включвател за баня) активиран

При необходимост настройте стойности за Vitovent 200-C
Параметри Настройка
„Вентилация“ Ó 
 „Задад.ст.за стайна темп. 7D08“ „100“ до „300“ (≙ 10 до 30 °C)

„Обемен поток намалена вентилация 7D0A“ Съгласно планирането

Ръководство за сервиз на вен-
тилационния уред

 

„Обемен поток вентилация 7D0B“
„Обемен поток интенз.вентилация 7D0С“

Параметри за вентилация с Vitovent 200-W/300-C/300-W

Параметри Настройка
„Вентилация“ Ó 
 „Активиране Vitovent 7D00“ „3“ Vitovent 200-W

или
Vitovent 300-C
или
Vitovent 300-W

Първоначално въвеждане в експлоатация, инспекция, техническо обслужване
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При необходимост настройте стойности за Vitovent 200-W/300-C/300-W
Параметри Настройка
„Вентилация“ Ó 
 „Задад.ст.за стайна темп. C108“ Макс. 4 K по-висока или по-ниска от

„Стайна темп. нормална 2000“
(настроена стойност: 1 ≙ 0,1 °C)

„Основна вентилация C109“ Съгласно планирането

Ръководство за сервиз на вен-
тилационния уред

 

„Понижена вентилация C10A“
„Нормална вентилация C10B“
„Интензивна вентилация C10C“
„Основна вентилация втори канал на вентилатора C189“
(само Vitovent 200-W)
„Понижена вентилация втори канал на вентилатора C18A“
(само Vitovent 200-W)
„Нормална вентилация втори канал на вентилатора C18A“
(само Vitovent 200-W)
„Интензивна вентилация втори канал на вентилатора
C18С“ (само Vitovent 200-W)

Параметри за вентилация с Vitovent 300-F

Параметри Настройка
„Вентилация“ Ó 
 „Активиране Vitovent 7D00“ „1“ Vitovent 300-F

При необходимост допълнителни активирания за Vitovent 300-F
Параметри Настройка
„Вентилация“ Ó 
 „Актив.регис.предв.загр. електр. 7D01“ „1“

„Актив. регис.доп.загр. хидравл. 7D02“ „1“
„Актив. сензор влага 7D05“ „1“
„Актив. сензор CO2 7D06“ „1“
„Тип топлообменник 7D2E“ „0“ Топлообменник с насрещен

въздушен поток
„1“ Енталпиен топлообменник

При необходимост настройте стойности за Vitovent 300-F
Параметри Настройка
„Вентилация“ Ó 
 „Задад.ст.за стайна темп. 7D08“ „100“ до „300“ (≙ 10 до 30 °C)

„Обемен поток намалена вентилация 7D0A“ Съгласно планирането

Ръководство за сервиз на вен-
тилационния уред

 

„Обемен поток вентилация 7D0B“
„Обемен поток интенз.вентилация 7D0С“

Първоначално въвеждане в експлоатация, инспекция, техническо обслужване
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Параметри за използване на енергия за собствени нужди

Параметър Настройка
„Фотоволтаик“ Ó 
 „Актив. консум. собств. енергия PV 7E00“ „1“

„Праг електр. мощност 7E04“ „0“ до „300“ (≙ 0 до 30 kW)

Активиране на желаните функции за използване на собствения ток.
Параметър Настройка
„Фотоволтаик“ Ó 
 „Актив. консум.собств.енер. за темп. на БГВ зад. 2 7E10“ „1“

„Актив. консум.собств.енер. за произв. на БГВ 7E11“ „1“
„Актив. консум.собств. енер. за буф.съд гор.вода 7E12“ „1“
„Актив. консум.собств.енер. за отопление 7E13“ „1“
„Актив. консум.собств.енер. за охлаждане 7E15“ „1“
„Актив. консум.собств.енер. за буф.съд охл.вода 7E16“ „1“

Задаване на температурната разлика спрямо настроената зададена стойност за избраната функция
Параметър Настройка
„Фотоволтаик“ Ó 
 „Повиш. задад.ст. за темп. акумул. топла вода РV 7E21“ „0“ до „500“ (≙ 0 до 50 K)

„Повиш. задад.ст. за темп. буф.съд гор.вода PV 7E22“ „0“ до „400“ (≙ 0 до 40 K)
„Повиш. задад.ст. за стайна темп. PV 7E23“ „0“ до „100“ (≙ 0 до 10 K)
„Пониж. задад.ст. за стайна темп. РV 7E25“ „0“ до „100“ (≙ 0 до 10 K)
„Пониж. задад.ст. за темп. буф.съд охл.вода РPV 7E26“ „0“ до „100“ (≙ 0 до 10 K)

Параметри за Smart Grid

Параметър Настройка
„Smart Grid“ Ó 
 „Активиране на Smart Grid 7E80“ „1“ Свързване към разширението

EA1
„4“ Свързване към управлението

на термопомпата
„Smart Grid Актив.на електр.отопление 7E82“ „1“ Степ.1

„2“ Степ.2
„3“ Степ.3

Задаване на температурната разлика спрямо настроената зададена стойност за избраната функция
Параметър Настройка
„Smart Grid“ Ó 
 „Smart Grid повиш.на задад. стойн.за приг.на топла вод.

7E91“
„0“ до „500“ (≙ 0 до 50 K)

„Smart Grid повиш.на задад. стойн.за буф.съд за гор.в.
7E92“

„0“ до „400“ (≙ 0 до 40 K)

„Smart Grid повиш.на задад. ст.за стайна темп.за отопл.
7E93“

„0“ до „100“ (≙ 0 до 10 K)

„Smart Grid пониж.на задад. ст.за стайна темп.за охлаж
7E95“

„0“ до „100“ (≙ 0 до 10 K)

Първоначално въвеждане в експлоатация, инспекция, техническо обслужване

Пускане на инсталацията в експлоатация (продължение)
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Параметри за каскада от термопомпи

Параметър Настройка
Водеща термо-
помпа

Следваща тер-
мопомпа

„Компресор“ Ó
 „Активиране употреба степен на компресора 5012“ „0“ до „15“ „0“ до „15“
„Деф.на инсталац.“ Ó
 „Схема на инсталация 7000“ „0“ до „10“ „11“

„Каскадно управление 700A“ „2“ „0“
„Използване термопомпа в каскада 700C“ — „0“ до „15“
„Брой следв. термопомпи 7029“ „1“ до „4“ —

„Комуникация“ Ó
 „Активиране комуникац. модул LON 7710“ „1“ „1“

„Номер на термопомпата в каскада 7707“ — „1“ до „4“
„Номер на инсталацията LON 7798“
В рамките на един LON номерът на инсталацията трябва да е
един и същ.

„1“ до „5“ „1“ до „5“

„Номер на абоната на LON 7777“
В рамките на един LON всеки номер на абонат може да се да-
ва само един път.

„1“ до „99“ „1“ до „99“

„Администр. на грешки LON 7779“
За всяка инсталация трябва да се настрои само едно упра-
вление като администратор на грешки.

„0“ или „1“ „0“ или „1“

„Източник час 77FE“ „0“ „1“
„Час от LON 77FF“ „1“ „0“
„Източник външ. темп. 77FС“ „0“ „1“
„Предав. външ.темп. 77FD“ „1“ „0“
„Интервал за предаване данни чрез LON 779C“ „20“ „20“

„Буферен бойлер“ Ó
 „Активиране буферен бойлер/хидравличен изравнител

7200“
„1“ —

„Ел. нагревател“ Ó
 „Активиране проточен водонагревател 7900“ „0“ или „1“ „0“ или „1“

„Актив. ел. нагрев. за произв. на БГВ 6015“ „0“ или „1“ —
„Актив. ел. нагрев. за произв. на БГВ 7901“ — „0“ или „1“
„Активиране проточен водонагр. за отопл.режим 7902“ „0“ или „1“ „0“ или „1“

Проверка на термопомпата за шумове

Проверете вътрешното и външното тяло за необи-
чайни шумове, напр. работни шумове от вентила-

тора, компресора и циркулационните помпи. При
необходимост обезвъздушете отново.

Първоначално въвеждане в експлоатация, инспекция, техническо обслужване

Пускане на инсталацията в експлоатация (продължение)

55
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Показване на прегледа на инсталацията

Прегледът на инсталацията показва статуса на
компонентите на термопомпата и инсталацията,
както и температурите.

Сервизно меню:

1. Натиснете едновременно OK + å в продълже-
ние на около 4 s.

2. „Диагностика“

3. „Преглед на инсталацията“

4.  за превключване между „Преглед на инстала-
цията генератори“ и „Преглед на инсталацията
консуматори“

Ръководство за сервиз „Vitotronic 200“

Извършване на функционална проверка

С функционалната проверка могат да се проверят
функциите на различните компоненти на инстала-
цията.

Сервизно меню:

1. Натиснете едновременно OK + å в продълже-
ние на около 4 s.

2. „Сервизни функции“

3. „Функционален контрол“

4. Стартирайте желаната функция, напр. „БГВ“.
Показват се само функциите, които са налице
съгласно окомплектовката на инсталацията.
По време на функционалния контрол се показва
прегледът на инсталацията.

5. Прекратете функцията с .

Ръководство за сервиз „Vitotronic 200“

Указание за функционирането „Охладителен
кръг SKK“
■ В отоплителен режим в 4-пътния превключващ

вентил във външното тяло няма ток.
■ В охладителен режим в 4-пътния превключва-

щия вентил има напрежение. Термопомпата се
използва реверсивно (пренасочване на хладил-
ния кръг).

Отблокиране на предпазния ограничител на температурата: Тип AWB(-M)-E/AWB(-M)-E-AC

A

Фиг. 70

A Бутон за отблокиране на предпазния ограничи-
тел на температурата

! Внимание
Ако термопомпата, напр. по време на съхра-
няване на склад или при транспортиране, е
изложена на температури под –15 °C, може
да се задейства предпазният ограничител на
температурата на проточния водонагревател.
В този случай проточният водонагревател не
загрява.
Нагрейте предпазния ограничител на темпе-
ратурата над 20 °C. Натиснете бутона за
отблокиране на предпазния ограничител на
температурата.

Указание
Предпазният ограничител на температурата
може да се отблокира, в случай че температу-
рата на датчика е под 85–8 °C.

Първоначално въвеждане в експлоатация, инспекция, техническо обслужване

Проверка на функционирането на инсталацията
55
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Представителят на инсталиращата фирма трябва
да предаде на потребителя на инсталацията ръко-
водството за обслужване и да го инструктира за
обслужването. Тук спадат и всички монтирани като
принадлежности компоненти, като напр. дистан-
ционни управления.

Оборудването и функциите на отоплителната
инсталация трябва да се нанесат във формуляра в
приложението на ръководството за експлоатация.
Освен това инсталиращата инсталацията фирма
трябва да обърне внимание на задължителните
работи по техническото обслужване.

Първоначално въвеждане в експлоатация, инспекция, техническо обслужване

Инструктиране на потребителя на инсталацията

55
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■ Вътрешно тяло:
Виж от страница 41.

■ Външно тяло:
Виж от страница 55.

Вътрешно тяло: Отваряне на модула за управление

1.

2x

2.

3.

Фиг. 71

При необходимост свалете капака на модула за
управление

5.

4.

Фиг. 72

Поддържане в изправно състояние

Преглед на електрическите компоненти
55
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2.
1.

6x

Фиг. 73

Поддържане в изправно състояние

Вътрешно тяло: Поставяне на капака на управлението в позиция за обслужване
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A BC D

E

F

G

H

K

L

M

N

O

P

R

S

U

T

V

Фиг. 74

A Кондензатор
B Предпазен вентил
C Обезвъздушителен кран на вторичния кръг
D Само тип AWB(-M)-E/AWB(-M)-E-AC:

Предпазен ограничител на температурата (STB)
за проточния водонагревател

E Флюсостат
F Бърз обезвъздушител G ⅜
G Само тип AWB(-M)-E/AWB(-M)-E-AC:

Проточен водонагревател
H Температурен сензор на подаващата линия вто-

ричен кръг (F8)
K 3-пътен превключващ вентил „Отопление/

Загряване на битова гореща вода“
L Температурен сензор на връщащата линия вто-

ричен кръг (F9)
M Вторична помпа
N Кран за пълнене и източване на вторичния кръг
O Манометър
P Сервизен вентил на вътрешното тяло: Вентил

тип Шрадер, може да се използва вместо сер-
визния вентил за външното тяло за проверка
под налягане и вакуумиране на хладилния кръг.

R Само тип AWB(-M)-E/AWB(-M)-E-AC:
Температурен сензор на подаващата линия вто-
ричен кръг пред проточния нагревател (F3)

S Кран за източване
T Сензор за температурата на газа ниско наля-

гане реверсивен (F24)
U Сервизен вентил на вътрешното тяло: Вентил

тип Шрадер, може да се използва вместо сер-
визния вентил за външното тяло за проверка
под налягане и вакуумиране на хладилния кръг.

V Сензор за температурата на втечнения газ
(F25)

Външно тяло: Преглед на вътрешните компоненти

Опасност
Допирът до провеждащи напрежение части
може да доведе до опасни наранявания от
електрически ток. Някои елементи на упра-
вляващите платки провеждат напрежение и
след изключване на мрежовото напрежение.
■ При работи по външното тяло изключете

инсталацията от напрежение, напр. от
отделния предпазител или главен прекъс-
вач. Проверете за отсъствие на напреже-
ние и осигурете срещу повторно включване.

■ Преди започване на работите изчакайте
минимум 4 min, докато се освободи напре-
жението на заредените кондензатори.

Поддържане в изправно състояние

Вътрешно тяло: Преглед на вътрешните компоненти
55
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Външно тяло с 1 вентилатор

A CB

G
H

K

F
E
D

L

N

O

R

M

P

S

Фиг. 75

A Вентилатор
B Сензор за температурата на входа за въздуха

(T5)
C Топлообменник (изпарител)
D Електронен разширителен вентил
E 4-пътен превключващ вентил
F Сензор за високо налягане
G Сензор за температурата на газа ниско наля-

гане изпарител (T7)
H Сензор ниско налягане
K Предпазно реле високо налягане

L Вентил тип Шрадер страна на високото наля-
гане

M Компресор
N Температурен сензор за горещия газ (T6)
O Температурен сензор за газа ниско налягане

компресор (T4)
P Приемник за хладилен агент
R Вентил тип Шрадер страна на ниското налягане
S Температурен сензор регулатор на хладилния

кръг (T2)

Поддържане в изправно състояние

Външно тяло: Преглед на вътрешните компоненти (продължение)
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Външно тяло с 2 вентилатора

C

A

B

D

E

F

G

H

K

L

M

NOR PS
Фиг. 76

A Вентилатор
B Топлообменник (изпарител)
C Сензор за температурата на входа за въздуха

(T5)
D 4-пътен превключващ вентил
E Сензор ниско налягане

F Сензор за температурата на газа ниско наля-
гане изпарител (T7)

G Сензор високо налягане
H Предпазно реле високо налягане
K Компресор
L Вентил тип Шрадер страна на ниското налягане

Поддържане в изправно състояние

Външно тяло: Преглед на вътрешните компоненти (продължение)
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M Температурен сензор за газа ниско налягане
компресор (T4)

N Температурен сензор за горещия газ (T6)
O Приемник за хладилен агент
P Електронен разширителен вентил

R Вентил тип Шрадер страна на високото наля-
гане

S Температурен сензор регулатор на хладилния
кръг (T2)

Източване на термопомпата от вторичната страна

1. Затворете осигурения на място кран KFE (за
проверка, пълнене и източване).

2. Изпразнете термопомпата с крана за пълнене и
източване на вторичния кръг: Виж глава
„Вътрешно тяло: Преглед на вътрешните компо-
ненти“.

Проверка на температурните сензори

Връзка към вътрешното тяло

Температурни сензори са свързани към платката на
регулаторите и сензорите: Виж страница 51.

Температурен сензор Измервателен еле-
мент

■ Сензор за външната температура (F0)
■ Сензор за температурата на буфера (F4)
■ Температурен сензор на бойлера горе (F6) и долу (F7)
■ Температурен сензор на подаващата линия инсталация (F13)
■ Температурен сензор на подаващата линия охладителен кръг (директен отоплите-

лен кръг A1/КО1 или отделен охладителен кръг SKK) (F14)
■ Температурен сензор на котела външен отоплителен уред (F20)
■ При каскада от термопомпи: Сензор за изходната температура на буфера (F23)
■ Сензори за стайната температура

NTC 10 kΩ

■ При каскада от термопомпи: Температурен сензор на подаващата линия басейн
(F21)

NTC 20 kΩ

■ Температурен сензор на подаващата линия вторичен кръг (F8)
■ Температурен сензор на връщащата линия вторичен кръг (F9)
■ Температурен сензор на подаващата линия вторичен кръг пред проточния нагре-

вател (F3)
■ Сензор за температурата на газа ниско налягане реверсивен (F24)
■ Сензор за температурата на втечнения газ (F25)

Pt500A
(PTC)

Връзка към външното тяло

Температурни сензори са свързани към регулатора
на хладилния кръг във външното тяло (вземете под

внимание стикера във външното тяло): Виж стра-
ница 96.

Температурен сензор Измервателен еле-
мент

■ Температурен сензор регулатор на хладилния кръг (T2)
■ Температурен сензор за газа ниско налягане компресор (T4)
■ Сензор за температурата на входа за въздуха (T5)
■ Сензор за температура на горещия газ (T6)
■ Сензор за температурата на газа ниско налягане изпарител (T7)

NTC 10 kΩ

Поддържане в изправно състояние

Външно тяло: Преглед на вътрешните компоненти (продължение)
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Вътрешно тяло: Viessmann NTC 10 kΩ (синьо обозначение)

ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ
–40 336,500  –8 49,647  24 10,449  56 2,878  88 0,976  120 0,389
–39 314,870 –7 47,055 25 10,000 57 2,774 89 0,946 121 0,379
–38 294,780 –6 44,614 26 9,572 58 2,675 90 0,918 122 0,369
–37 276,100 –5 42,315 27 9,165 59 2,579 91 0,890 123 0,360
–36 258,740 –4 40,149 28 8,777 60 2,488 92 0,863 124 0,351
–35 242,590 –3 38,107 29 8,408 61 2,400 93 0,838 125 0,342
–34 227,550 –2 36,181 30 8,057 62 2,316 94 0,813 126 0,333
–33 213,550 –1 34,364 31 7,722 63 2,235 95 0,789 127 0,325
–32 200,510 0 32,650 32 7,402 64 2,158 96 0,765 128 0,317
–31 188,340 1 31,027 33 7,098 65 2,083 97 0,743 129 0,309
–30 177,000 2 29,495 34 6,808 66 2,011 98 0,721 130 0,301
–29 166,350 3 28,048 35 6,531 67 1,943 99 0,700 131 0,293
–28 156,410 4 26,680 36 6,267 68 1,877 100 0,680 132 0,286
–27 147,140 5 25,388 37 6,016 69 1,813 101 0,661 133 0,279
–26 138,470 6 24,165 38 5,775 70 1,752 102 0,642 134 0,272
–25 130,370 7 23,009 39 5,546 71 1,694 103 0,623 135 0,265
–24 122,800 8 21,916 40 5,327 72 1,637 104 0,606 136 0,259
–23 115,720 9 20,880 41 5,117 73 1,583 105 0,589 137 0,253
–22 109,090 10 19,900 42 4,917 74 1,531 106 0,572 138 0,247
–21 102,880 11 18,969 43 4,726 75 1,481 107 0,556 139 0,241
–20 97,070 12 18,087 44 4,543 76 1,433 108 0,541 140 0,235
–19 91,600 13 17,251 45 4,369 77 1,387 109 0,526 141 0,229
–18 86,474 14 16,459 46 4,202 78 1,342 110 0,511 142 0,224
–17 81,668 15 15,708 47 4,042 79 1,299 111 0,497 143 0,219
–16 77,160 16 14,995 48 3,889 80 1,258 112 0,484 144 0,213
–15 72,929 17 14,319 49 3,743 81 1,218 113 0,471 145 0,208
–14 68,958 18 13,678 50 3,603 82 1,180 114 0,458 146 0,204
–13 65,227 19 13,069 51 3,469 83 1,143 115 0,445 147 0,199
–12 61,722 20 12,490 52 3,340 84 1,107 116 0,434 148 0,194
–11 58,428 21 11,940 53 3,217 85 1,072 117 0,422 149 0,190
–10 55,330 22 11,418 54 3,099 86 1,039 118 0,411 150 0,185
–9 52,402 23 10,921 55 2,986 87 1,007 119 0,400   

Поддържане в изправно състояние

Проверка на температурните сензори (продължение)
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Вътрешно тяло: Viessmann NTC 20 kΩ (оранжево обозначение)

ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ
–40 702,156  10 40,034  60 4,943  110 1,009  165 0,259  215 0,097
–35 503,154 15 31,537 65 4,136 115 0,879 170 0,233 220 0,089
–30 364,902 20 25,027 70 3,478 120 0,768 175 0,209 225 0,081
–25 257,655 25 20,000 75 2,937 125 0,673 180 0,189 230 0,075
–20 198,442 30 16,090 80 2,492 130 0,592 185 0,171 235 0,069
–15 148,362 35 13,028 85 2,123 135 0,522 190 0,154 240 0,063
–10 112,403 40 10,613 90 1,816 140 0,461 195 0,140 245 0,058
–5 85,788 45 8,696 95 1,559 145 0,409 200 0,127 250 0,054
0 66,048 50 7,166 100 1,34 150 0,364 205 0,116 255 0,050
5 51,214 55 5,936 105 1,16 160 0,289 210 0,106 260 0,046

Поддържане в изправно състояние

Проверка на температурните сензори (продължение)
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Вътрешно тяло: Viessmann Pt500A (зелено обозначение)

ϑ / °C R / Ω  ϑ / °C R / Ω  ϑ / °C R / Ω  ϑ / °C R / Ω  ϑ / °C R / Ω  ϑ / °C R / Ω
–30 441,1  1 502,0  32 562,3  63 623,9  94 681,2  125 739,8
–29 443,1 2 503,9 33 564,2 64 622,0 95 683,1 126 741,7
–28 445,1 3 505,9 34 566,1 65 625,8 96 685,0 127 743,5
–27 447,0 4 507,8 35 568,1 66 627,7 97 686,9 128 745,4
–26 449,0 5 509,8 36 570,0 67 629,7 98 688,8 129 747,3
–25 451,0 6 511,7 37 571,9 68 631,6 99 690,7 130 749,2
–24 453,0 7 513,7 38 573,9 69 633,5 100 692,6 131 751,1
–23 454,9 8 515,6 39 575,8 70 635,4 101 694,4 132 752,9
–22 456,9 9 517,6 40 577,7 71 637,3 102 696,3 133 754,8
–21 458,9 10 519,5 41 579,7 72 639,2 103 698,2 134 756,7
–20 460,8 11 521,5 42 581,6 73 641,1 104 700,1 135 758,6
–19 462,8 12 523,4 43 583,5 74 643,1 105 702,0 136 760,4
–18 464,8 13 525,4 44 585,4 75 645,0 106 703,9 137 762,3
–17 466,7 14 527,3 45 587,4 76 646,9 107 705,8 138 764,2
–16 468,7 15 529,3 46 589,3 77 648,8 108 707,7 139 766,1
–15 470,6 16 531,2 47 591,2 78 650,7 109 709,6 140 767,9
–14 472,6 17 533,2 48 593,2 79 652,6 110 711,5 141 769,8
–13 474,6 18 535,1 49 595,1 80 654,5 111 713,4 142 771,7
–12 476,5 19 537,0 50 597,0 81 656,4 112 715,3 143 773,6
–11 478,5 20 539,0 51 598,9 82 658,3 113 717,2 144 775,4
–10 480,5 21 540,9 52 600,9 83 660,2 114 719,0 145 777,3
–9 482,4 22 542,9 53 602,8 84 662,1 115 720,9 146 779,2
–8 484,4 23 544,8 54 604,7 85 664,0 116 722,8 147 781,0
–7 486,3 24 546,8 55 606,6 86 665,9 117 724,7 148 782,9
–6 488,3 25 548,7 56 608,6 87 667,9 118 726,6 149 784,8
–5 490,2 26 550,6 57 610,5 88 669,8 119 728,5 150 786,7
–4 492,2 27 552,6 58 612,4 89 671,7 120 730,4 151 788,5
–3 494,2 28 554,5 59 614,0 90 673,6 121 732,2 152 790,4
–2 496,1 29 556,5 60 616,2 91 675,5 122 734,1 153 792,3
–1 498,1 30 558,4 61 618,2 92 677,4 123 736,0 154 794,1
0 500,0 31 560,3 62 620,1 93 679,3 124 737,9 155 796,0

Поддържане в изправно състояние

Проверка на температурните сензори (продължение)
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Външно тяло: NTC 10 kΩ (без обозначение)

ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ
–40 325,700  –8 49,530  24 10,450  56 2,874  88 0,975  120 0,391
–39 305,400 –7 46,960 25 10,000 57 2,770 89 0,946 121 0,381
–38 286,500 –6 44,540 26 9,572 58 2,671 90 0,917 122 0,371
–37 268,800 –5 42,250 27 9,164 59 2,576 91 0,889 123 0,362
–36 252,300 –4 40,100 28 8,776 60 2,484 92 0,863 124 0,352
–35 236,900 –3 38,070 29 8,406 61 2,397 93 0,837 125 0,343
–34 222,600 –2 36,150 30 8,054 62 2,313 94 0,812 126 0,335
–33 209,100 –1 34,340 31 7,719 63 2,232 95 0,788 127 0,326
–32 196,600 0 32,630 32 7,399 64 2,155 96 0,765 128 0,318
–31 184,900 1 31,020 33 7,095 65 2,080 97 0,743 129 0,310
–30 173,900 2 29,490 34 6,804 66 2,009 98 0,721 130 0,302
–29 163,700 3 28,050 35 6,527 67 1,940 99 0,700 131 0,295
–28 154,100 4 26,680 36 6,263 68 1,874 100 0,680 132 0,288
–27 145,100 5 25,390 37 6,011 69 1,811 101 0,661 133 0,281
–26 136,700 6 24,170 38 5,770 70 1,750 102 0,642 134 0,274
–25 128,800 7 23,020 39 5,541 71 1,692 103 0,624 135 0,267
–24 121,400 8 21,920 40 5,321 72 1,636 104 0,606 136 0,261
–23 114,500 9 20,890 41 5,112 73 1,581 105 0,589 137 0,254
–22 108,000 10 19,910 42 4,912 74 1,529 106 0,573 138 0,248
–21 102,000 11 18,980 43 4,720 75 1,479 107 0,557 139 0,242
–20 96,260 12 18,100 44 4,538 76 1,431 108 0,541 140 0,237
–19 90,910 13 17,260 45 4,363 77 1,385 109 0,527 141 0,231
–18 85,880 14 16,470 46 4,196 78 1,340 110 0,512 142 0,226
–17 81,160 15 15,720 47 4,036 79 1,297 111 0,498 143 0,220
–16 76,720 16 15,000 48 3,884 80 1,256 112 0,485 144 0,215
–15 72,560 17 14,330 49 3,737 81 1,216 113 0,472 145 0,210
–14 68,640 18 13,690 50 3,597 82 1,178 114 0,459 146 0,206
–13 64,950 19 13,080 51 3,463 83 1,141 115 0,447 147 0,201
–12 61,480 20 12,500 52 3,335 84 1,105 116 0,435 148 0,196
–11 58,220 21 11,940 53 3,212 85 1,071 117 0,423 149 0,192
–10 55,150 22 11,420 54 3,095 86 1,038 118 0,412 150 0,187
–9 52,250 23 10,920 55 2,982 87 1,006 119 0,401   

Проверка на предпазителите

Позиция на предпазителите:
■ Вътрешно тяло:

Виж от страница 41.
■ Външно тяло:

Виж от страница 55.

Поддържане в изправно състояние

Проверка на температурните сензори (продължение)
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■ Предпазителят F1 се намира в клемата за свърз-
ване към мрежата на управлението на термопом-
пата.
Тип предпазител:
– T 6,3 A H, 250 V~
– Макс. загуби на мощност ≤ 2,5 W

■ Предпазителят F3 се намира на основната
платка.
Тип предпазител:
– T 2,0 A H, 250 V~
– Макс. загуби на мощност ≤ 2,5 W

■ Предпазителят на вентилатора и предпазителят
на регулатора на хладилния кръг се намират във
външното тяло над платката EEV.

1. Изключете мрежовото напрежение.

2. Отворете съединителната кутия.

3. Проверете предпазителите. При необходимост
ги сменете.

Опасност
Неподходящи или неправилно поставени
предпазители могат да доведат до пови-
шена опасност от пожар.
■ Поставете предпазителите без използ-

ване на сила. Позиционирайте пра-
вилно предпазителите.

■ Използвайте само типове с еднаква
характеристика на задействане.

Опасност
При сваляне на предпазителите кръгът на
товарния ток не е изключен от напреже-
ние. Допирът до провеждащи напрежение
части може да доведе до опасни наранява-
ния от електрически ток.
При работи по уреда непременно изключ-
вайте от напрежение и кръга на товарния
ток.

Поддържане в изправно състояние

Проверка на предпазителите (продължение)
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Регулируеми и измерени стойности  Зададена стой-
ност

Първоначално
пускане в ек-
сплоатация

Техническо обс-
лужване/Сервиз

Проверка външни помпи на отоплителните кръгове
Тип на циркулационната помпа       
Степен на циркулационната помпа       
Нacтpoйкa на преливния вентил       
Пускане в експлоатация първичен кръг
Температура вход за въздуха
(„Диагностика“ Ó „Преглед на инста-
лацията“)

°C      

Температура изход за въздуха
(„Диагностика“ Ó „Преглед на инста-
лацията“)

°C      

Температурна разлика (вход/изход на
въздуха) ΔT:

      

■ Температура на подаващата линия
вторичен кръг = 35 °C при температура
на входа за въздуха ≤ 15 °C

K 4 до 8     

■ При температура на подаващата ли-
ния вторичен кръг = 35 °C и темпера-
тура на входа за въздуха > 15 °C

K 4 до 13     

Проверка смесител, термопомпа и загряване на бойлера
Измерени при следните условия:
Стайна температура °C      
Външна температура °C      
Температура „Темп.бойлер горе“ по-
стоянна?

 Да (±1 K)     

Температура на подаващата линия вто-
ричен кръг

°C Покачваща се От Отв. От Отв.
    

Температурна разлика ΔT
„Темп.подав.л. втор.“/„Темп.връщ.л.
вторич.“

K 6 до 8     

Протокол за параметрите на управлението

Описание на параметрите
Ръководство за сервиз „Vitotronic 200“

Дефиниция на инсталацията
Параметър Код Състояние при

доставката
Първо пуска-
не в експлоа-
тация

Техническо
обслужване/
Сервиз

„Схема на инсталация“ (виж глава „Схе-
ма на инсталацията“)

7000 2   

„Интервал за дълговрем.ср. външна
темп.“

7002 180 min   

„Темп. разл. за изчисл. отопл.граница“ 7003 40 (≙ 4 K)   
„Темп. разл. за изчисл. охл.граница“ 7004 40 (≙ 4 K)   
„Басейн“ 7008 0   

Протоколи

Протокол за хидравличните параметри
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Параметър Код Състояние при
доставката

Първо пуска-
не в експлоа-
тация

Техническо
обслужване/
Сервиз

„Активиране сензор подав. линия
охл.кръг“

7009 Да не се пренастройва!

„Каскадно управление“ 700A 0   
„Използване на термопомпа в каскада“ 700C 2   
„Изравн.прод.на работа каскада“ 700D 1   
„Страт. рег. мощ. каскада“ 700F 0   
„Външно разширение“ 7010 0   
„Компоненти на инстал. при външно
превключв.“

7011 0   

„Работен статус при външно пре-
включв.“

7012 2   

„Продължителност на външното пре-
включв.“

7013 8 h   

„Влияние външна заявка в/у термо-
помп./отопл.кр.“

7014 4   

„Влияние външно блокиране в/у тер-
мопомп./отопл.кр.“

7015 4   

„Vitocom 100“ (само тип GSM/GSM2) 7017 0   
„Темп. диапазон вход 0..10 V“ 7018 1000 (≙ 10 V)   
„Приоритет външно задание“ 7019 0   
„Влияние външно блокиране в/у по-
мпи/компресор“

701A 0   

„Общ темп. сензор подав.л. на ин-
стал.“

701B 0   

„Работен статус след съобщение А9,
С9“

701C 0   

„Действие ВА-превключване на венти-
лация“

701F 3   

„Брой следв. термопомпи“ 7029 0   
„Действие ваканц.програма“ 7050 384   

Компресор
Параметри Код Състояние при

доставката
Първоначал-
но пускане в
експлоата-
ция

Техническо
обслужване/
Сервиз

Активиране компресор 5000 1   
Темп. на изпарителя за край на размраз. 5010 Автоматична пред-

варителна настрой-
ка

  

Активиране употреба степен на компре-
сора

5012 15   

Мощност степен на компресор 5030 Номинална отопли-
телна мощност съ-
гласно фабричната
табелка

  

Протоколи

Протокол за параметрите на управлението (продължение)
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Външен отоплителен уред
Параметри Код Състояние при

доставката
Първо пуска-
не в експлоа-
тация

Техническо
обслужване/
Сервиз

Активиране външен отопл. уред 7B00 0   
Приоритет външен отопл. уред/проточ.
водонагревател

7B01 1   

Бивалент. темп. външ. отопл. уред 7B02 100 (≙ 10 °C)   
Праг на включв. външ. отопл.уред 7B03 300 (≙ 30 min)   
Забавяне на вкл. външ. отопл.уред 7B04 30 min   
Мин.темп.подаване смес. външ.от-
опл.уред ОТВ.

7B05 0   

Мин.прод.раб. външ. отопл. уред 7B06 20 min   
Време за работа външен отопл.уред след
изкл.

7B07 10 min   

Макс.превиш.темп.подав. външ. отопл.
уред

7B0B 0   

Актив.на външен топлинен генератор за
отопление

7B0C 1   

Актив. външ.отопл. уред за произв. на
БГВ

7B0D 0   

Бивал. начин на раб. на термопомпата 7B0E 1   
Граница на изкл. на термопомпата би-
вал.режим

7B0F –500 (≙ –50 °C)   

Активир.мин.поддръжка на темп.външ.
ОУ

7B10 0   

Активиране темп.сензор за котела 7B11 1   
Гориво 7B7F 0   
Регул.стратегия уред 7BE1 2   
Първ.енергиен фактор ток 7BE4 260 (≙ 2,6)   
Първ.енерг.фактор фосилни горива 7BE5 110 (≙ 1,1)   
Цена ток норм.тарифа 7BE8 0

(100 ≙ 1 ct/kWh)
  

Цена ток вис.тарифа 7BE9 0
(100 ≙ 1 ct/kWh)

  

Цена ток нис. тарифа 7BEA 0
(100 ≙ 1 ct/kWh)

  

Цена за фосилни горива норм. тарифа 7BEB 0
(100 ≙ 1 ct/kWh)

  

Цена електр. соб. разход енер. 7BED 1300 (≙ –13 ct/kWh)   

Протоколи

Протокол за параметрите на управлението (продължение)
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БГВ
Параметри Код Състояние при

доставката
Първо пуска-
не в експлоа-
тация

Техническо
обслужване/
Сервиз

Зададена стойност за температурата на
БГВ

6000 500 (≙ 50 °C)   

Мин. темп. на БГВ 6005 100 (≙ 10 °C)   
Макс. темп. на БГВ 6006 600 (≙ 60 °C)   
Хистеризис темп. на БГВ термопомпа 6007 50 (≙ 5 K)   
Хистеризис темп. на БГВ проточен водо-
нагревател

6008 100 (≙ 10 K)   

Оптимизация на включв. за производство
на БГВ

6009 0   

Оптимизация на изкл. за производство на
БГВ

600A 0   

Зададена стойност 2 за температура на
БГВ 

600C 600 (≙ 60 °C)   

Покачване на темп. на час за производ-
ство на БГВ

600D 30 K/h   

Темп. сензор долен в бойлера 600E 0   
Макс. прод. произв. на БГВ при отопл. ре-
жим

6011 240 min   

Макс. прекъсване произв. на БГВ за ото-
пление

6012 90 min   

Актив. допълн. нагрев. за произв. на БГВ 6014 0   
Актив. ел. нагрев. за произв. на БГВ 6015 1   
Приоритет произв. на БГВ за комби бой-
лер

6016 0   

Опити за вкл. на БГВ след изкл.на вис.
налягане

6017 1   

Хист. изключв. проточен водонагревател 601E 10 (≙ 1 K)   
Актив. ел.от./външ.отопл. уред само сл.
доп.зарежд.

6040 0   

Време на блокиране загряване на БГВ 6060 0 min   
Макс.прекъсване загряване на БГВ 6061 0 min   

Солар
Параметър Код Състояние при

доставката
Първо пуска-
не в експлоа-
тация

Техн. обслуж-
ване/Сервиз

„Тип соларно управление“ 7A00 0   
Параметър модул на соларното управле-
ние, тип SM1

C0xx Тези параметри се виждат само в случай че моду-
лът на соларното управление, тип SM1, е свързан
към термопомпата и „Тип соларно управление“ е
на „3“.
Описание на параметрите, виж ръководството за
монтаж и сервиз „Модул на соларното управление,
тип SM1“

Протоколи

Протокол за параметрите на управлението (продължение)
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Допълнителен електрически нагревател
Параметър Код Състояние при

доставката
Първо пуска-
не в експлоа-
тация

Техническо
обслужване/
Сервиз

„Активиране проточен водонагрева-
тел“

7900 1   

„Актив. ел. нагрев. за произв. на БГВ“ 7901 0   
„Активиране проточен водонагр. за от-
опл.режим“

7902 0   

„Забавяне на включване проточен во-
донагревател“

7905 30 min   

„Макс. мощност проточен водонагре-
вател“

7907 3   

„Мощн. за проточ.водонагр.при блоки-
ране от ЕСП“

790A 0   

„Бивалент. темп. проточен водонагре-
вател“

790B 500 (≙ 50 °C)   

Вътрешна хидравлика
Параметър Код Състояние при

доставката
Първо пуска-
не в експлоа-
тация

Техническо
обслужване/
Сервиз

„Термопомпа за суш. в строит.“ 7300 0   
„Времева програма за суш. подова на-
стилка“

7303 0   

Зад.ст. за темп.на под.л. външна заявка
отопление

730C 500 (≙ 50 °C)   

„Праг на включване проточ.водона-
грев.“

730E 300 (≙ 30 K·min)   

„Мощност компр. при мин.
външ.темп.“

730F 50 %   

„Мощност компр. при макс.
външ.темп.“

7310 20 %   

Праг на включване охлаждане 7311 100 (≙ 10 K·min)   
Праг на включване ел. отопление 7312 300 (≙ 30 K·min)   
„Такт.чест. помпи КО“ 7319 0   
Тип помпа вторичен кръг 735A 0   
„Пуск.вр. вис.ефект. циркулац.помпа“ 7365 Да не се пренастройва!
„Прогр.замазка начален ден“ 7378 1   
„Прогр.замазка краен ден“ 7379 31   

Първичен източник
Параметър Код Състояние при

доставката
Първо пуска-
не в експлоа-
тация

Техническо
обслужване/
Сервиз

„Стратегия рег. първ.източ.“ 7401 Да не се пренастройва!
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Буферен съд
Параметри Код Състояние при

доставката
Първо пуска-
не в експлоа-
тация

Техническо
обслужване/
Сервиз

Активиране буфер/ хидравл.разделител 7200 0   
Темп. в раб.статус постоянна стойн.за бу-
фер

7202 500 (≙ 50 °C)   

Хистерезис темп. загряване буферен съд 7203 50 (≙ 5 K)   
Макс. темп. Буферен съд 7204 600 (≙ 60 °C)   
Оптим. изключв. загряване буферен съд 7205 0   
Темп.граница раб.статус пост.стойност за
буф.съд

7208 500 (≙ 50 °C)   

Хист. изкл. буф. рез. вода нагр. 7209 0 (≙ 0 K)   
Режим Фикс.ст. само при запитване за то-
плина

720A 0   

Темп. в раб.статус пост.ст.за буф.съд за
охл.

7220 200 (≙ 20 °C)   

Хист. изключв. буф.съд за охл.вода 7223 20 (≙ 2 K)   
Мин.температура буф. съд за охл.вода 722A 40 (≙ 4 °C)   
Хист. включв. буф.съд за охл.вода 722B 50 (≙ 5 °C)   

Отоплителен кръг 1
Параметри Код Състояние при

доставката
Първоначал-
но пускане в
експлоата-
ция

Техническо
обслужване/
Сервиз

Стайна темп. нормална 2000 200 (≙ 20 °C)   
Стайна темп. понижена 2001 160 (≙ 16 °C)   
Дистанционно управление 2003 0   
Регул. на стайната темп. 2005 0   
Ниво отоплителна характеристика 2006 0 (≙ 0 K)   
Наклон отоплителна характеристика 2007 6 (≙ 0,6)   
Влияние включване съобр. стайната тем-
пература

200A 10   

Превключване по стайната температура 200B 0   
Макс. темп.подав.линия отопл. кръг 200E 400 (≙ 40 °C)   
Стайна температура в режим парти 2022 200 (≙ 20 °C)   
Охлаждане 2030 0   
Контролер т.на размраз. 2031 1   
Мин. темп. подав.л. охлаждане 2033 200 (≙ 20 °C)   
Влияние включване по стайна темп. охл.
кръг

2034 0   

Хистеризис стайна темп. охл.кръг 2037 10   
Ниво охлад. характерист. 2040 0   
Наклон охлад. характерист. 2041 12   
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Отоплителен кръг 2
Параметри Код Състояние при

доставката
Първоначал-
но пускане в
експлоата-
ция

Техническо
обслужване/
Сервиз

Стайна темп. нормална 3000 200 (≙ 20 °C)   
Стайна темп. понижена 3001 160 (≙ 16 °C)   
Дистанционно управление 3003 0   
Регул. на стайната темп. 3005 0   
Ниво отоплителна характеристика 3006 0 (≙ 0 K)   
Наклон отоплителна характеристика 3007 6 (≙ 0,6)   
Влияние включване съобр. стайната тем-
пература

300A 10   

Превключване по стайната температура 300B 0   
Макс. темп.подав.линия отопл. кръг 300E 400 (≙ 40 °C)   
Вр. на раб. смес.отопл.кръг 3015 Да не се пренастройва!
Стайна температура в режим парти 3022 200 (≙ 20 °C)   
Охлаждане 3030 0   
Контролер т.на размраз. 3031 1   
Мин. темп. подав.л. охлаждане 3033 200 (≙ 20 °C)   
Влияние включване по стайна темп. охл.
кръг

3034 0   

Хистеризис стайна темп. охл.кръг 3037 10   
Ниво охлад. характерист. 3040 0   
Наклон охлад. характерист. 3041 12   
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Отоплителен кръг 3
Параметри Код Състояние при

доставката
Първоначал-
но пускане в
експлоата-
ция

Техническо
обслужване/
Сервиз

Стайна темп. нормална 4000 200 (≙ 20 °C)   
Стайна темп. понижена 4001 160 (≙ 16 °C)   
Дистанционно управление 4003 0   
Регул. на стайната темп. 4005 0   
Ниво отоплителна характеристика 4006 0 (≙ 0 K)   
Наклон отоплителна характеристика 4007 6 (≙ 0,6)   
Влияние включване съобр. стайната тем-
пература

400A 10   

Превключване по стайната температура 400B 0   
Макс. темп.подав.линия отопл. кръг 400E 400 (≙ 40 °C)   
Вр. на раб. смес.отопл.кръг 4015 Да не се пренастройва!
Стайна температура в режим парти 4022 200 (≙ 20 °C)   
Охлаждане 4030 0   
Контролер т.на размраз. 4031 1   
Мин. темп. подав.л. охлаждане 4033 200 (≙ 20 °C)   
Влияние включване по стайна темп. охл.
кръг

4034 0   

Хистеризис стайна темп. охл.кръг 4037 10   
Ниво охлад. характерист. 4040 0   
Наклон охлад. характерист. 4041 12   

Охлаждане
Параметри Код Състояние при

доставката
Първо пуска-
не в експлоа-
тация

Техническо
обслужване/
Сервиз

Охл. функция 7100 0   
Охл. кръг 7101 1   
Задад.ст.стайна темп. отделен охл. кръг 7102 200 (≙ 20 °C)   
Мин. темп. подав.л. охлаждане 7103 200 (≙ 20 °C)   
Влияние включване по стайна темп. охл.
кръг

7104 0   

Регулиране на стайна темп. охл. кръг 7105 1   
Рангиране стаен темп. сензор отделен
охл.кръг

7106 0   

Хистеризис стайна темп. охл.кръг 7107 10 (≙ 1 K)   
Активиране сензор подав. линия охл.кръг 7109 1   
Ниво охлад. характерист. 7110 0 (≙ 0 K)   
Наклон охлад. характерист. 7111 12 (≙ 1,2)   
Дист.упр. охл.кръг 7116 Да не се пренастройва!
Контролер т.на размраз. 7117 1   
Праг на включване интеграл на охлажда-
не

7118 10 %   

Активиране Active Cooling 71FE 0   
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Вентилация: Vitovent 200-C и Vitovent 300-F
Параметри Код Състояние при

доставката
Първоначал-
но пускане в
експлоата-
ция

Техническо
обслужване/
Сервиз

Активиране Vitovent 7D00 0   
Актив.регис.предв.загр. електр. 7D01 0   
Актив. регис.доп.загр. хидравл. 7D02 0   
Актив. сензор влага 7D05 0   
Актив. сензор CO2 7D06 0   
Задад.ст.за стайна темп. 7D08 200 (≙ 20 °C)   
Обемен поток намалена вентилация 7D0A ■ Vitovent 200-C:

75 m3/h
■ Vitovent 300-F:

120 m3/h

  

Обемен поток ном. вентилация 7D0B ■ Vitovent 200-C:
115 m3/h

■ Vitovent 300-F:
170 m3/h

  

Обемен поток интенз.вентилация 7D0C ■ Vitovent 200-C:
155 m3/h

■ Vitovent 300-F:
215 m3/h

  

Мин.темп. приточ.възд. за байпас 7D0F 160 (≙ 16 °C)   
СО2-стойност за увелич.обемния поток 7D18 800 ppm   
Стойн.влажност увелич.обемния поток 7D19 65 %   
Интервал защ.от замр. вентилация 7D1A 15 min   
Продълж.интенз.вент. 7D1B 120 min   
Източник стайна темп. Моментна стой-
ност

7D1D 1   

Отопл.кръг за блок. байпасна клапа 7D21 7   
Напасв.напреж.управл. 7D27 0 (≙ 0 V)   
Вентилатор за напасв. Напреж.управл. 7D28 0   
Стратегия пасивна защита от замръзване 7D2C 0   
Тип топлообменник 7D2E 0   
Монтажно положение 7D2F 0   
Функция външен вход 230 V вентилация 7D3A 0   
Продълж. вент.на баня 7D3B 30 min   
Блок. на пуск. вентилация интервали част
1

7D5E 0   

Блок. на пуск. вентилация интервали част
2

7D5F 0   

Съгласуване напрежение на управл.на-
гнет.вентил.

7D71 0 V   

Съгласув. напр.на управл. вент.за отпад.
въздух

7D72 0 V   

Настройка на сензора външна темп. 7D75 0 K   
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Параметри Код Състояние при
доставката

Първоначал-
но пускане в
експлоата-
ция

Техническо
обслужване/
Сервиз

Настр.на сенз. външ. възд съгл.рег.за
предв.загр.

7D76 0 K   

Настройка на сензора темп. прит.възд. 7D77 0 K   
Настройка на сензора темп. отраб.възд. 7D79 0 K   
Забавяне TN отказ вентилация 7D90 0 min   

Вентилация: Vitovent 200-W, Vitovent 300-C и Vitovent 300-W
Параметри Код Състояние при

доставката
Първоначал-
но пускане в
експлоата-
ция

Техническо
обслужване/
Сервиз

Активиране Vitovent 7D00 0   
Отопл.кръг за блок. байпасна клапа 7D21 7   
Забавяне TN отказ вентилация 7D90 0 min   
Регистър за предварително загряване C101 1   
Допълн.нагрев. C102 0   
Сензор за влажността C105 0   
Зададена стойност за CO2 C106 0   
Задад.ст.за стайна темп. C108 220 (≙ 22 °C)   
Основна вентилация C109 ■ Vitovent 200-W:

15 %
■ Vitovent 300-C:

30 m3/h
■ Vitovent 300-W:

50 m3/h

  

Понижена вентилация C10A ■ Vitovent 200-W:
25 %

■ Vitovent 300-C:
75 m3/h

■ Vitovent 300-W:
100 m3/h

  

Нормална вентилация C10B ■ Vitovent 200-W:
50 %

■ Vitovent 300-C:
100 m3/h

■ Vitovent 300-W:
150 m3/h

  

Интензивна вентилация C10C ■ Vitovent 200-W:
75 %

■ Vitovent 300-C:
125 m3/h

■ Vitovent 300-W:
225 m3/h

  

Основна вентилация втори канал на вен-
тилатора

C189 15 %   

Понижена вентилация вториканал н. вен-
тилатора

C18A 25 %   

Нормална вентилация втори канал н.вен-
тилатора

C18B 50 %   
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Параметри Код Състояние при
доставката

Първоначал-
но пускане в
експлоата-
ция

Техническо
обслужване/
Сервиз

Интензивна вентилация втори канал
н.вентилатора

C18C 75 %   

Режим байпас C1A0 0   
Централно отопление и рекуперация на
топлина

C1A1 0   

Дебаланс допустим C1A2 1   
Определен дебаланс C1A3 0   
Зададена темп. Регистър за допълнит. за-
гряване

C1A4 210 (≙ 21 °C)   

Чувствителност сензор за влага C1A6 0   
Мин. температура земен топлообменник C1AA 50 (≙ 5 °C)   
Макс. температура земен топлообменник C1AB 250 (≙ 25 °C)   
Функция вход 1 C1B0 0   
Мин. напрежение вход 1 C1B1 0 (10 ≙ 1 V)   
Мин. напрежение вход 2 C1C1 0 (10 ≙ 1 V)   
Корекция обемен поток C1C7 100   

Указание
Състоянията при доставката на параметрите
C101 до C1C7 зависят от вентилационния уред и
евентуално могат да се различават от посоче-
ните тук стойности. Състоянието при достав-
ката се показва в сервизното меню при всеки
параметър с „Съст.фб ... “ : Виж „Ръководство
за сервиз Vitotronic 200“.
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Фотоволтаична система
Параметър Код Състояние при

доставката
Първо пуска-
не в експлоа-
тация

Техническо
обслужване/
Сервиз

„Актив. конс. енерг. собств. нужди PV“ 7E00 0   
„Дял ток от външ. източ.“ 7E02 10 (≙ 10 %)   
„Праг електр. мощност“ 7E04 0 (≙ 0 W)   
Праг на изключв. (относит.) 7E07 0 (≙ 0 kW)   
Актив. Консум.собств.енер. за темп. на
БГВ зад. 2

7E10 0   

Актив.конс.енерг.собств.нужди за произв.
на БГВ

7E11 0   

Актив. консум.собств. енер. за буф.съд
гор.вода

7E12 0   

Актив. консум.собств.енер. за отопление 7E13 0   
„Активиране на консумацията на соб-
ствена енергия за охлаждане“

7E15 0   

Актив. консум.собств.енер. за буф.съд
охл.вода

7E16 0   

Повиш. задад. ст. за темп. акумул. топла
вода РV

7E21 0 (≙ 0 K)   

Повиш. задад.ст. за темп. буф.съд
гор.вода PV

7E22 0 (≙ 0 K)   

„Повиш. задад.ст. стайна темп. PV“ 7E23 0 (≙ 0 K)   
„Понижаване на зададената стойност
за стайна температура PV“

7E25 0 (≙ 0 K)   

Пониж. задад.ст. за темп. буф.съд охл.во-
да РV

7E26 0   

Smart Grid
Параметър Код Състояние при

доставката
Първо пуска-
не в експлоа-
тация

Техническо
обслужване/
Сервиз

„Активиране на Smart Grid“ 7E80 0   
„Smart Grid активиране на електриче-
ското отопление“

7E82 0   

„Smart Grid повишаване на зададената
стойност за приготвяне на топла вода“

7E91 0 (≙ 0 K)   

„Smart Grid повишаване на зададената
стойност за буферния съд за водата за
отопление“

7E92 0 (≙ 0 K)   

„Smart Grid повишаване на зададената
стойност за стайна температура за ото-
пление“

7E93 0 (≙ 0 K)   

„Smart Grid понижаване на зададената
стойност за стайна температура за ох-
лаждане“

7E95 0 (≙ 0 K)   
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Час
Параметър Код Състояние при

доставката
Първо пуска-
не в експлоа-
тация

Техн. обслуж-
ване/Сервиз

„Автомат. преминаване лятно - зимно
време“

7C00 1   

„Начало лятно вр. - месец“ 7C01 3   
„Начало лятно вр. - месец“ 7C02 5   
„Начало лятно вр. - ден“ 7C03 7   
„Начало зимно вр. - месец“ 7C04 10   
„Начало зимно вр. - седмица“ 7C05 5   
„Начало зимно вр. - ден“ 7C06 7   

Комуникация
Параметър Код Състояние при

доставката
Първо пуска-
не в експлоа-
тация

Техн. обслуж-
ване/Сервиз

„Номер на термопомпата в каскада“ 7707 1   
„Активиране комуникац.модул LON“ 7710 0   
„Номер на абоната на LON“ 7777 1   
„Администр. на грешки LON“ 7779 0   
„Номер инсталацията LON“ 7798 1   
„Интервал за предаване на данни чрез
LON“

779C 20 min   

„Източник външ.темп.“ 77FC 0   
„Предав. външ.темп.“ 77FD 0   
„Източник час“ 77FE 0   
„Час от LON“ 77FF 0   

Обслужване
Параметър Код Състояние при

доставката
Първо пуска-
не в експлоа-
тация

Техническо
обслужване/
Сервиз

„Блокиране на обслужв.“ 8800 0   
„Актив.ниво вр.програма режим с по-
нижен шум“

8801 0   

„Потреб. ниво показване енерг. балан-
си“

8811 1   
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Термопомпи с външно тяло 230 V~
Тип AWB-M/AWB-M-E/AWB-M-E-AC 201.D04 201.D06 201.D08 201.D10 201.D13 201.D16
Експлоатационни характеристики при
отопление съгласно EN 14511
(A2/W35)

 

Номинална отоплителна мощ-
ност

kW 2,61 3,10 4,04 5,01 5,92 6,47

Обороти вентилатор 1/min 600 600 650 600 600 600
Консумирана електр. мощност kW 0,73 0,84 1,02 1,27 1,48 1,79
Коефициент на преобразуване
ε (COP) при отоплителен ре-
жим

 3,57 3,67 3,96 3,96 4,01 3,61

Регулиране на мощността kW 2,0 до
4,1

2,4 до
5,5

2,8 до
7,0

4,4 до
9,6

4,8 до
10,2

5,2 до
10,7

Експлоатационни характеристики при
отопление съгласно EN 14511
(A7/W35, разлика 5 K)

 

Номинална отоплителна мощ-
ност

kW 3,96 4,75 5,62 7,01 7,85 8,64

Обороти вентилатор об./мин. 600 600 650 600 600 600
Поток на вентилирания въздух m3/h 2250 2250 2600 4500 4500 4500
Консумирана електр. мощност kW 0,87 1,03 1,19 1,49 1,66 1,90
Коефициент на преобразува-
не ε (COP) при отоплителен
режим

 4,56 4,60 4,71 4,69 4,72 4,54

Регулиране на мощността kW 2,4 до
4,2

3,0 до
6,3

3,5 до
7,5

5,5 до
12,6

6,0 до
13,7

6,4 до
14,3

Експлоатационни характеристики при
отопление съгласно EN 14511
(A–7/W35)

 

Номинална отоплителна мощ-
ност

kW 3,81 5,53 6,67 8,69 9,50 11,03

Консумирана електр. мощност kW 1,31 1,96 2,31 2,77 3,09 3,90
Коефициент на преобразуване
ε (COP) при отоплителен ре-
жим

 2,91 2,82 2,89 3,14 3,07 2,83

Експлоатационни характеристики при
охлаждане съгласно EN 14511
(A35/W7)

 

Номинална охладителна мощ-
ност

kW 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Обороти вентилатор об./мин. 600 600 650 600 600 600
Консумирана електр. мощност kW 0,83 1,15 1,38 1,85 2,26 2,69
Коефициент на енергийна
ефективност EER при охлади-
телен режим

 2,40 2,60 2,90 2,70 2,65 2,60

Регулиране на мощността kW До 3,9 До 4,9 До 6,2 До 8,0 До 9,0 До 10,3

Технически данни

Технически данни
55
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32
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Тип AWB-M/AWB-M-E/AWB-M-E-AC 201.D04 201.D06 201.D08 201.D10 201.D13 201.D16
Експлоатационни характеристики при
охлаждане съгласно EN 14511
(A35/W18)

 

Номинална охладителна мощ-
ност

kW 4,00 5,00 6,00 7,00 8,20 9,20

Обороти вентилатор об./мин. 600 600 650 900 900 900
Консумирана електр. мощност kW 0,95 1,19 1,48 1,67 2,02 2,36
Коефициент на енергийна
ефективност EER при охлади-
телен режим

 4,20 4,20 4,05 4,20 4,05 3,90

Регулиране на мощността kW До 5,0 До 6,0 До 7,0 До 9,5 До 11,5 До 13,6
Входна температура на въздуха  
Охладителен режим (само тип
AWB-M-E-AC)

  

■ Мин. °C 10 10 10 10 10 10
■ Макс. °C 45 45 45 45 45 45
Отоплителен режим   
■ Мин. °C –20 –20 –20 –20 –20 –20
■ Макс. °C 35 35 35 35 35 35
Вода за отопление (вторичен
кръг)

  

Минимален обемен поток l/h 700 700 700 1400 1400 1400
Минимален обем на отопли-
телната инсталация, не може
да се блокира

l 50 50 50 50 50 50

Макс. външна загуба на наля-
гане (RFH) при минимален
обемен поток

mbar 700 700 700 500 500 500
kPa 70 70 70 50 50 50

Макс. температура на подава-
щата линия

°C 60 60 60 60 60 60

Електрически параметри на
външното тяло

  

Номинално напрежение ком-
пресор

 1/N/PE 230 V/50 Hz

Макс. работен ток компресор A 13,0 14,6 14,6 19,9 23,3 23,3
Cos φ  0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Пусков ток компресор A 5 5 5 5 5 5
Защита с предпазители  B16A B16A B16A B25A B25A B25A
Степен на защита  IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Технически данни

Технически данни (продължение)
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Тип AWB-M/AWB-M-E/AWB-M-E-AC 201.D04 201.D06 201.D08 201.D10 201.D13 201.D16
Електрически параметри на
вътрешното тяло

  

Управление на термопомпата/
Електроника

  

■ Номинално напрежение  1/N/PE 230 V/50 Hz
■ Защита с предпазители (въ-

трешни)
 T 6,3 A/250 V

■ Защита с предпазители
свързване към мрежата

 1 x B16A 1 x B16A 1 x B16A 1 x B16A 1 x B16A 1 x B16A

Проточен водонагревател
■ Тип AWB-M-E/AWB-M-E-AC:

Фабрично вграден
■ Тип AWB-M:

Принадлежности

  

■ Номинално напрежение  1/N/PE 230 V/50 Hz
или

3/N/PE 400 V/50 Hz
■ Отоплителна мощност kW 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
■ Защита с предпазители

свързване към мрежата
 3 x B16A 3 x B16A 3 x B16A 3 x B16A 3 x B16A 3 x B16A

Макс. консумация на елек-
трическа мощност

  

Вентилатор W 45 45 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115
Външно тяло kW 2,85 3,20 3,30 4,55 5,08 5,08
Вторична помпа (PWM) W 60 60 60 60 60 60
■ Индекс на енергийна

ефективност EEI
 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2

Управление/Електроника
външно тяло

W 15 15 15 15 15 15

Управление/Електроника въ-
трешно тяло

W 10 10 10 10 10 10

Мощност управление/електро-
ника вътрешно тяло

W 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Технически данни

Технически данни (продължение)
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Тип AWB-M/AWB-M-E/AWB-M-E-AC 201.D04 201.D06 201.D08 201.D10 201.D13 201.D16
Хладилен кръг   
Работен флуид  R410A R410A R410A R410A R410A R410A
■ Предпазна група  A1 A1 A1 A1 A1 A1
■ Количество за зареждане kg 1,80 1,80 2,39 3,60 3,60 3,60
■ Парников потенциал (GWP)*2  1924 1924 1924 1924 1924 1924
■ Еквивалент на CO2 t 3,46 3,46 4,60 6,93 6,93 6,93
Компресор (напълно хермети-
чен)

Тип Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

■ Масло в компресора Тип 3 MAF
POE

3 MAF
POE

3 MAF
POE

3 MAF
POE

3 MAF
POE

3 MAF
POE

■ Количество масло в компре-
сора

l 0,76 0,76 0,76 1,17 1,17 1,17

Допустимо работно налягане   
■ от страна на високото наля-

гане
bar 43 43 43 43 43 43

 MPa 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
■ от страна на ниското наляга-

не
bar 28 28 28 28 28 28

 MPa 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Размери външно тяло   
Обща дължина mm 546 546 546 546 546 546
Обща ширина mm 1109 1109 1109 1109 1109 1109
Обща височина mm 753 753 753 1377 1377 1377
Размери вътрешно тяло   
Обща дължина mm 370 370 370 370 370 370
Обща ширина mm 450 450 450 450 450 450
Обща височина mm 880 880 880 880 880 880
Общо тегло   
Външно тяло kg 94 94 99 137 137 137
Вътрешно тяло   
■ Тип AWB-M kg 43 43 43 44 44 44
■ Тип AWB-M-E/AWB-M-E-AC kg 44 44 44 45 45 45
Допустимо работно налягане
от вторичната страна

bar 3 3 3 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Свързване на вторичния
кръг (вътрешна резба)

  

Подаваща линия на водата за
отопление

G 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼

Връщаща линия за водата за
отопление и връщаща линия
на бойлера

G 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼

Подаваща линия бойлер G 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼

*2 На основание Петия доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменението на климата (IPCC)

Технически данни

Технически данни (продължение)
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Тип AWB-M/AWB-M-E/AWB-M-E-AC 201.D04 201.D06 201.D08 201.D10 201.D13 201.D16
Свързване на тръбопрово-
дите за хладилен агент

  

Тръбопровод за течността   
■ Тръба 7 mm 6 x 1 6 x 1 10 x 1 10 x 1 10 x 1 10 x 1
■ Вътрешно тяло UNF ⅝ ⅝ ⅝ ⅝ ⅝ ⅝
■ Външно тяло UNF ⁷⁄₁₆ ⁷⁄₁₆ ⅝ ⅝ ⅝ ⅝
Тръбопровод за горещия газ   
■ Тръба 7 mm 12 x 1 12 x 1 16 x 1 16 x 1 16 x 1 16 x 1
■ Вътрешно тяло UNF ⅞ ⅞ ⅞ ⅞ ⅞ ⅞
■ Външно тяло UNF ¾ ¾ ⅞ ⅞ ⅞ ⅞
Дължина на тръбопровода за
течността, тръбопровод за го-
рещия газ

  

■ Отоплителен режим m 3 до 30 3 до 30 3 до 30 3 до 30 3 до 30 3 до 30
■ Охладителен режим m 3 до 30 3 до 30 3 до 25 3 до 30 3 до 30 3 до 30
Звукова мощност на външното тяло
при номинална отоплителна мощност
(измерване съгласно EN 12102/
EN ISO 9614-2)
Изчислено сумарно ниво на звуковата
мощност

 

■ При A7±3 K/W55±5 K (макс.) dB(A) 56 56 58 60 61 61
■ При A7±3 K/W55±5 K в нощен

режим
dB(A) 50 50 50 55 55 55

Клас на енергийна ефектив-
ност съгласно Регламент (ЕС)
№ 813/2013

  

Отопление средни климатични
условия

  

■ Нискотемпературно прило-
жение (W35)

 A++ A++ A+++ A+++ A+++ A+++

■ Среднотемпературно прило-
жение (W55)

 A+ A++ A++ A++ A++ A++

Експлоатационни характери-
стики при отопление съглас-
но Регламент (ЕС) № 813/2013
(средни климатични условия)

  

Нискотемпературно приложе-
ние (W35)

  

■ Енергийна ефективност ηS % 173 172 175 176 175 175
■ Номинална отоплителна

мощност Pном.

kW 5,38 5,59 6,82 9,32 9,99 10,61

■ Сезонен коефициент на
преобразуване (SCOP)

 4,40 4,38 4,46 4,47 4,46 4,46

Среднотемпературно приложе-
ние (W55)

  

■ Енергийна ефективност ηS % 124 125 127 129 130 130
■ Номинална отоплителна

мощност Pном.

kW 5,23 5,59 6,41 9,35 10,07 10,72

■ Сезонен коефициент на
преобразуване (SCOP)

 3,18 3,21 3,25 3,29 3,32 3,34

Технически данни

Технически данни (продължение)
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Тип AWB-M/AWB-M-E/AWB-M-E-AC 201.D04 201.D06 201.D08 201.D10 201.D13 201.D16
Ниво на звуковата мощност
съгласно ErP

  

Ниво на звуковата мощност
външно тяло

dB(A) 53 54 55 56 56 56

Термопомпи с външно тяло 400 V~
Тип AWB/AWB-E/AWB-E-AC 201.D10 201.D13 201.D16
Експлоатационни характеристики при отопление
съгласно EN 14511
(A2/W35)

 

Номинална отоплителна мощност kW 5,90 6,31 7,02
Обороти вентилатор 1/min 600 600 600
Консумация на електр. мощност kW 1,44 1,59 1,78
Коефициент на преобразуване ε (COP) при
отоплителен режим

 4,10 3,98 3,94

Регулиране на мощността kW 4,4 до 10,1 4,8 до 10,6 5,2 до 11,2
Експлоатационни характеристики при отопление
съгласно EN 14511
(A7/W35, разлика 5 K)

 

Номинална отоплителна мощност kW 7,58 8,61 10,11
Обороти вентилатор 1/min 600 600 600
Поток на вентилирания въздух m3/h 4500 4500 4500
Консумация на електр. мощност kW 1,51 1,77 2,04
Коефициент на преобразуване ε (COP) при
отоплителен режим

 5,01 4,87 4,95

Регулиране на мощността kW 5,5 до 12,6 5,9 до 13,7 6,4 до 14,7
Експлоатационни характеристики при отопление
съгласно EN 14511
(A–7/W35)

 

Номинална отоплителна мощност kW 10,09 10,74 11,60
Консумация на електр. мощност kW 3,17 3,58 3,87
Коефициент на преобразуване ε (COP) при
отоплителен режим

 3,18 3,00 3,00

Експлоатационни характеристики при охлаждане
съгласно EN 14511
(A35/W7)

 

Номинална охладителна мощност kW 5,00 6,00 7,00
Обороти вентилатор min-1 600 600 600
Консумация на електр. мощност kW 1,85 2,31 2,80
Коефициент на енергийна ефективност
EER при охладителен режим

 2,70 2,60 2,50

Регулиране на мощността kW До 8,0 До 9,0 До 10,0
Експлоатационни характеристики при охлаждане
съгласно EN 14511
(A35/W18)

 

Номинална охладителна мощност kW 7,00 8,20 9,20
Обороти вентилатор min-1 600 600 600
Консумация на електр. мощност kW 1,75 2,10 2,42
Коефициент на енергийна ефективност
EER при охладителен режим

 4,00 3,90 3,80

Регулиране на мощността kW До 9,5 До 11,5 До 13,2

Технически данни

Технически данни (продължение)
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Тип AWB/AWB-E/AWB-E-AC 201.D10 201.D13 201.D16
Входна температура на въздуха   
Охладителен режим (само тип AWB-E-AC)   
■ Мин. °C 10 10 10
■ Макс. °C 45 45 45
Отоплителен режим     
■ Мин. °C –20 –20 –20
■ Макс. °C 35 35 35
Вода за отопление (вторичен кръг)   
Минимален обемен поток l/h 1400 1400 1400
Минимален обем на отоплителната инста-
лация, не може да се блокира

l 50 50 50

Макс. външна загуба на налягане (RFH) при
минимален обемен поток

mbar 500 500 500
kPa 50 50 50

Макс. температура на подаващата линия °C 60 60 60
Електрически параметри на външното
тяло

  

Номинално напрежение компресор  3/N/PE 400 V/50 Hz
Макс. работен ток компресор A 8,7 8,7 8,7
Cos φ  0,96 0,96 0,96
Пусков ток компресор A 5 5 5
Защита с предпазители  B16A B16A B16A
Степен на защита  IPX4 IPX4 IPX4
Електрически параметри на вътрешното
тяло

  

Управление на термопомпата/Електроника   
■ Номинално напрежение  1/N/PE 230 V/50 Hz
■ Защита с предпазители (вътрешни)  T 6,3 A/250 V
■ Защита с предпазители свързване към

мрежата
 1 x B16A 1 x B16A 1 x B16A

Проточен водонагревател
■ Тип AWB-E/AWB-E-AC:

Фабрично вграден
■ Тип AWB:

Принадлежности

  

■ Номинално напрежение  1/N/PE 230 V/50 Hz
или

3/N/PE 400 V/50 Hz
■ Отоплителна мощност kW 9,0 9,0 9,0
■ Защита с предпазители свързване към

мрежата
 3 x B16 A 3 x B16 A 3 x B16 A

Технически данни

Технически данни (продължение)
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Тип AWB/AWB-E/AWB-E-AC 201.D10 201.D13 201.D16
Макс. консумация на електрическа мощ-
ност

  

Вентилатор W 2 x 45 2 x 45 2 x 45
Външно тяло kW 5,13 5,13 5,15
Вторична помпа (PWM) W 60 60 60
■ Индекс на енергийна ефективност EEI  ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2
Управление/Електроника външно тяло W 15 15 15
Управление/Електроника вътрешно тяло W 10 10 10
Мощност управление/електроника вътреш-
но тяло

W 1000 1000 1000

Хладилен кръг   
Работен флуид  R410A R410A R410A
■ Предпазна група  A1 A1 A1
■ Количество за зареждане kg 3,60 3,60 3,60
■ Парников потенциал (GWP)*3  1924 1924 1924
■ Еквивалент на CO2 t 6,93 6,93 6,93
Компресор (напълно херметичен) Тип Scroll Scroll Scroll
■ Масло в компресора Тип 3 MAF POE 3 MAF POE 3 MAF POE
■ Количество масло в компресора l 1,17 1,17 1,17
Допустимо работно налягане   
■ от страна на високото налягане bar 43 43 43
 MPa 4,3 4,3 4,3
■ от страна на ниското налягане bar 28 28 28
 MPa 2,8 2,8 2,8
Размери външно тяло   
Обща дължина mm 546 546 546
Обща ширина mm 1109 1109 1109
Обща височина mm 1377 1377 1377
Размери вътрешно тяло   
Обща дължина mm 370 370 370
Обща ширина mm 450 450 450
Обща височина mm 880 880 880
Общо тегло   
Външно тяло kg 148 148 148
Вътрешно тяло   
■ Тип AWB kg 44 44 44
■ Тип AWB-E/AWB-E-AC kg 45 45 45
Допустимо работно налягане от вторич-
ната страна

bar 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3

Свързване на вторичния кръг (вътрешна
резба)

  

Подаваща линия на водата за отопление G 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼
Връщаща линия за водата за отопление и
връщаща линия на бойлера

G 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼

Подаваща линия бойлер G 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼

*3 На основание Петия доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменението на климата (IPCC)

Технически данни

Технически данни (продължение)
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Тип AWB/AWB-E/AWB-E-AC 201.D10 201.D13 201.D16
Връзки за тръбопроводите за хладилен
агент

  

Тръбопровод за течността   
■ Тръба 7 mm 10 x 1 10 x 1 10 x 1
■ Вътрешно тяло UNF ⅝ ⅝ ⅝
■ Външно тяло UNF ⅝ ⅝ ⅝
Тръбопровод за горещия газ   
■ Тръба 7 mm 16 x 1 16 x 1 16 x 1
■ Вътрешно тяло UNF ⅞ ⅞ ⅞
■ Външно тяло UNF ⅞ ⅞ ⅞
Дължина на тръбопровода за течността,
тръбопровода за горещия газ

  

■ Отоплителен режим m 3 до 30 3 до 30 3 до 30
■ Охладителен режим m 3 до 30 3 до 30 3 до 30
Звукова мощност на външното тяло при номинална
отоплителна мощност
(измерване съгласно EN 12102/EN ISO 9614-2)
Изчислено сумарно ниво на звуковата мощност

 

■ При A7±3 K/W55±5 K (макс.) dB(A) 61 61 61
■ При A7±3 K/W55±5 K в нощен режим dB(A) 55 55 55
Клас на енергийна ефективност съгласно
Регламент (ЕС) № 813/2013

  

Отопление средни климатични условия   
■ Нискотемпературно приложение (W35)  A+++ A+++ A+++

■ Среднотемпературно приложение (W55)  A++ A++ A++

Експлоатационни характеристики при от-
опление съгласно Регламент (ЕС)
№ 813/2013 (средни климатични условия)

  

Нискотемпературно приложение (W35)   
■ Енергийна ефективност ηS % 180 182 182
■ Номинална отоплителна мощност Pном. kW 9,75 10,99 11,65
■ Сезонен коефициент на преобразуване

(SCOP)
 4,58 4,64 4,62

Среднотемпературно приложение (W55)   
■ Енергийна ефективност ηS % 132 134 134
■ Номинална отоплителна мощност Pном. kW 9,67 11,00 11,98
■ Сезонен коефициент на преобразуване

(SCOP)
 3,37 3,42 3,42

Ниво на звуковата мощност съгласно
ErP

  

Ниво на звуковата мощност външно тяло dB(A) 56 56 56

Технически данни

Технически данни (продължение)
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Изпратете следната поръчка с приложена схема на инсталацията по имейла на съответния търговски
филиал на Viessmann.
За пускането в експлоатация е задължително присъствието на компетентен специалист.

Данни за инсталацията:
Възложител  

 
Местоположение на
инсталацията

 
 
 
 

Отбележете с кръстче позициите за проверка:
= Хидравлична схема за отоплителната инсталация приложена
= Отоплителни кръгове напълно инсталирани и напълнени
= Електрическа инсталация напълно изпълнена
= Хидравлични тръбопроводи напълно топлоизолирани
= Инсталации за хладилния кръг напълно изпълнени
= Всички прозорци и външни врати уплътнени
= Компоненти за охладителен режим напълно инсталирани (опция)
= Компоненти за вентилация напълно инсталирани (опция)
= Компоненти за фотоволтаична система напълно инсталирани (опция)

Желани дата и час:
1. Дата  
 Час  
2. Дата  
 Час  
  

Заявените на Viessmann услуги ще ми/ни бъдат калкулирани съгласно актуалната ценова листа на
Viessmann.

Нас. място/Дата  
 

  
Подпис  

 

Окончателно извеждане от експлоатация и изхвърляне

Продуктите на Viessmann могат да се рециклират.
Компонентите и работните материали на инстала-
цията не са битови отпадъци.
За спиране от експлоатация изключете инстала-
цията от напрежението и оставете компонентите да
се охладят.

Всички компоненти трябва да се изхвърлят според
предписанията.

Приложение

Заявка за първоначално пускане в експлоатация
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Ние, Viessmann Werke GmbH & Co. KG, 35107
Allendorf, Германия, декларираме на собствена
отговорност, че по отношение на конструкцията и
работните характеристики посоченият продукт отго-
варя на европейските директиви и допълнителните
национални изисквания.

Пълната декларация за съответствие може да се
намери с помощта на производствения номер на
следния интернет адрес:
www.viessmann.bg/eu-conformity

При необходимата съгласно EnEV оценка на енер-
гетичните параметри на отоплителни, вентила-
ционни и климатични инсталации за помещения
съгласно DIN V 4701-10, за определянето на пара-
метрите за продукта Vitocal 200-S могат да се
използват изчислените параметри на продукта
(виж ръководството за проектиране).

Удостоверения

Декларация за съответствие
55
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M
Modbus разпределител............................................ 52
Modbus свързване.................................................... 56

S
Smart Grid..................................................................89
– свързване към разширението EA1.......................66
– свързване към управлението на термопомпата. 66

T
TNC система....................................................... 63, 64

V
Vitocomfort 200.......................................................... 82

А
Авария поради високо налягане............................. 16
Асистент за пускане в експлоатация...................... 78
Атмосферни влияния............................................... 15

Б
Байпас буферен съд за водата за отопление........ 43
Байпас за проточния водонагревател.....................43
Басейн....................................................................... 52
Батерия на манометъра.....................................71, 72
Бетонен фундамент................................................. 22
Блокиране от ЕСП.............................................. 37, 60
– без разделяне на товара на място.......................62
– с разделяне на товара на място...........................63
Бутон за отблокиране...............................................91

В
Вакуумиране на хладилния кръг............................. 71
Вакуумметър.......................................................71, 72
Вакуумпомпа.......................................................71, 72
Вентилатор....................................................75, 96, 97
Вентилация................................................... 86, 87, 88
Виброизолация....................................... 15, 23, 24, 30
Високотарифен брояч........................................ 63, 64
Височина на помещението...................................... 26
Вкарване на кабелите........................................ 38, 54
Включване на главен предпазител......................... 77
Включване на уреда................................................. 77
Вода за допълване...................................................73
Вода за пълнене.......................................................73
Водеща термопомпа................................................ 64
Връщаща линия за водата за отопление............... 35
Връщаща линия на бойлера..............................11, 35
Връщаща линия на бойлера/водата за отопление35
Връщаща линия на водата за отопление......... 11, 35
Вторичен кръг
– пълнене и обезвъздушаване................................ 73
– свързване...............................................................35
Вторична помпа........................................................ 95
Вход за въздуха............................................ 16, 17, 18
Входна мощност....................................................... 46
Входни стойности..................................................... 46
Външен агрегат
– монтаж на стена.................................................... 22
Външен отоплителен уред.......................................85

Външни функции...................................................... 82
Външно разширение................................................ 82
Външно тяло
– Вътрешни компоненти.......................................... 95
– дължини на кабелите............................................ 37
– Затваряне...............................................................68
– монтаж....................................................................14
– монтаж върху фундамент..................................... 22
– монтаж на под с конзола.......................................21
– почистване............................................................. 76
– проверка на електрическото свързване.............. 77
– размери.................................................................. 12
– Свързване към мрежата........................... 60, 61, 62
– сервизен вентил.............................................. 72, 73
– Сервизен вентил................................................... 71
– спирателен вентил................................................ 71
– Тегло.......................................................................15
– Тръбопроводи за хладилен агент........................ 33
Вътрешни компоненти............................................. 95
Вътрешно тяло
– Вътрешни компоненти.......................................... 95
– дължини на кабелите............................................ 37
– електрическо свързване....................................... 41
– Затваряне...............................................................67
– монтаж....................................................................26
– монтаж на стена.................................................... 27
– размери.................................................................. 11
– свързване към мрежата проточен

водонагревател......................................................59
– сервизен вентил.................................................... 95
– транспортиране..................................................... 26
– Тръбопроводи за хладилен агент........................ 34

Г
Гаранция................................................................... 78
Главен прекъсвач......................................... 64, 77, 95

Д
Дизайнерски капак........................................21, 22, 24
Дистанционно управление.................................52, 82
Допълнителен електронагревател..........................15
Допълнителен превключвател според влажността...

36, 51
– свързване...............................................................51
Допълнително електрическо загряване..................85
Дължина на кабела................................ 37, 38, 61, 62
Дължина на кабелите...............................................37
Дължина на тръбопроводите
– тръбопроводи за хладилен агент.........................72
– Тръбопроводи за хладилен агент........................ 29
Дължини на тръбопроводите
– тръбопроводи за хладилен агент.........................73

Е
Ел. отопление........................................................... 42
Електрически свързващи кабели.... 20, 21, 22, 23, 24

Указател с ключови думи

Указател с ключови думи
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Електрическо свързване
– вкарване на кабелите..................................... 38, 54
– вътрешно тяло.......................................................41
– помпи......................................................................42
– преглед.......................................................41, 55, 93
– проверка.................................................................75
– проверка, външно тяло......................................... 77
– сензори...................................................................51
Електромер............................................................... 52
Електронагревател.......................................48, 49, 86
Електронен разширителен вентил....................96, 98

З
Загряване на басейн................................................ 86
Захранване............................................................... 58
Защита от атмосферни въздействия...................... 15
Защита от замръзване за фундамент........................

18, 19, 20, 21, 22
Защита с предпазител............................37, 38, 61, 62
Защитни очила..........................................................73
Защитни ръкавици....................................................73
Защитно облекло......................................................72
Заявка за първоначално пускане в експлоатация.....

126

И
Избиране на групата параметри............................. 80
Изисквания за свързване.........................................58
Изисквания към мястото за монтаж
– външно тяло...........................................................16
– вътрешно тяло.......................................................26
Излизане от менюто Сервиз....................................79
Изпарител........................................................... 96, 97
Използване на енергия за собствени нужди.... 58, 89
Използване на собствения ток................................ 65
Източване на вторичния кръг.................................. 98
Изход за въздуха.......................................... 16, 17, 18
Инспекция................................................................. 70
Инсталиране............................................................. 14
Инструктиране на потребителя на инсталацията..92
Инструкция за работа...............................................73
Информация за продукта...........................................9

К
Кабелен въвод.......................................................... 11
Кабел за свързване вътрешно/външно тяло..........37
Кабел за свързване към мрежата........................... 37
– Управление на термопомпата.............................. 58
Капак на управлението............................................ 94
Каскада от термопомпи............................................90
– минимални отстояния........................................... 17
– свързване на сигнал за блокиране от ЕСП......... 64
Качество на водата...................................................73
Кодиращо ниво 1...................................................... 78
Кодиращ щекер гнездо.............................................52
Количество за зареждане с хладилен агент.......... 73
Комплект конзоли............................................... 14, 22
Компресор.....................................................14, 96, 97
Комуникационен модул LON................................... 52
Кондензат..................................................................15

Конзола за монтаж на под..................... 14, 20, 21, 22
Конзола за монтаж на стена.............................. 23, 24
Контролер за защита от замръзване...................... 51
Кран KFE (за проверка, пълнене и източване)...... 98
Кран за пълнене и изпразване на вторичния кръг.95
Кръгове на работния ток.......................................... 58

М
Макс. Дължина на кабела........................................29
Макс. ъгъл на накланяне......................................... 14
Маркуч за пълнене...................................................73
Маслен трап..............................................................29
Материали за закрепване........................................14
Меню Сервиз
– активиране............................................................. 79
– деактивиране.........................................................79
Мин. Дължина на кабела......................................... 29
Минимален обем на помещението......................... 26
Минимални отстояния
– външно тяло...........................................................16
– вътрешно тяло.......................................................27
– каскада от термопомпи.........................................17
Момент на затягане
– Тръбопроводи за хладилен агент.................. 34, 35
– холендрова гайка на сервизния вентил...............72
– Холендрова гайка на сервизния вентил.............. 73
Монтаж...................................................................... 15
– външно тяло...........................................................14
– вътрешно тяло.......................................................26
– Свободен................................................................14
– условия...................................................................14
Монтаж на външното тяло
– комплект конзоли за монтаж на стена................. 14
– конзоли за монтаж на под.....................................14
Монтаж на нивото на земята................................... 20
Монтаж на плосък покрив........................................ 14
– Опорна конструкция.............................................. 14
Монтаж на под.......................................................... 18
Монтаж на под външно тяло..............................21, 22
Монтаж на стена.......................................................24
– външен агрегат...................................................... 22
– вътрешно тяло.......................................................27
– Комплект конзоли.................................................. 22
Монтаж на страничния капак на външното тяло....68
Мощност на превключване......................................46
Мрежов прекъсвач....................................................78
Мълниезащита..........................................................15
Място за монтаж външно тяло................................ 16

Н
Настройка на параметри..........................................80
Натоварвания от вятър............................................ 15
Ниска тарифа............................................................60
Нискотарифен брояч..........................................63, 64

О
Обезвъздушаване.....................................................73
Обезвъздушителен кран на вторичния кръг...........95
Обем на помещението............................................. 26
Ограничение на максималната температура.........44
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Околни температури................................................ 26
Отваряне на модула за управление....................... 93
Отоплителен кръг за подово отопление................. 44
Отражение на шум................................................... 16
Оттичане кондензат......................... 20, 21, 22, 23, 24
Оттичане на кондензата............ 15, 20, 21, 22, 23, 24
Оттичане на кондензната вода................................22
Охладителен таван.................................................. 36
Охладителна функция..............................................83
Охлаждане................................................................ 42

П
Параметри
– Smart Grid...............................................................89
– вентилация.................................................86, 87, 88
– Външен отоплителен уред....................................85
– външни функции....................................................82
– външно разширение..............................................81
– дистанционно управление....................................81
– Допълнително електрическо загряване...............85
– електромер............................................................ 89
– електронагревател................................................ 86
– Загряване на басейн............................................. 86
– за осигурени на място компоненти...................... 80
– използване на енергия за собствени нужди........89
– каскада от термопомпи.........................................90
– охладителна функция........................................... 83
– помпа на отоплителния кръг.................................81
– протокол............................................................... 104
– Проточен водонагревател.....................................85
– разширителен комплект смесител....................... 81
– рециркулационна помпа за питейната вода........81
– соларно загряване на битова гореща вода.........84
– фотоволтаик...........................................................89
Параметри на управлението протоколи............... 104
Платка
– лустер клеми..........................................................49
– основна платка...................................................... 42
– платка за регулаторите и сензорите....................51
– разширителна платка............................................46
Платка за регулаторите........................................... 51
Платка за сензорите.................................................51
Повдигателни колена............................................... 28
Повърхностна охладителна система...................... 36
Подаваща/връщаща линия на бойлера................. 35
Подаваща линия за водата за отопление.............. 35
Подаваща линия за охлаждащата вода................. 36
Подаваща линия на бойлера.............................11, 35
Подаваща линия на бойлера/водата за отопление...

35
Подаваща линия на водата за отопление........ 11, 35
Подово отопление.................................................... 44
Позиция за обслужване........................................... 94
Полагане на електрическите кабели.................38, 54
Полагане на кабелите........................................ 38, 54
Помощен контактор..................................................64
Помпа на отоплителния кръг.............................43, 81
Помпи.................................................................. 42, 95
Посока на вятъра..................................................... 15
Почистване на топлообменника..............................76

Превключващ вентил......................................... 96, 97
Превключващ контакт........................................ 36, 46
Преглед
– Вътрешни компоненти.......................................... 95
– електрическо свързване....................................... 93
– Кранове.................................................................. 95
– Помпи..................................................................... 95
– Сензори..................................................................95
Преглед на електрическото свързване.............41, 55
Преглед на схемите на инсталацията.....................80
Преглед на типовете................................................ 10
Преден капак............................................................ 67
Предпазен вентил.................................................... 35
Предпазен ограничител на температурата 47, 91, 95
Предпазител
– F1..........................................................................103
– F3..........................................................................103
– макс. загуби на мощност.....................................103
Предпазители......................................................... 102
Предпазно ниско напрежение................................. 46
Прекъсвач с дефектнотокова защита..................... 63
Препоръчителни кабели за свързване към
мрежата.....................................................................37
Приемник с централизирано управление.........63, 64
Проблеми при размразяване...................................16
Проверка
– предпазители....................................................... 102
– сензори...................................................................98
Проверка на налягането на инсталацията............. 75
Проверка на предпазителите на уреда.................102
Проверка на резбовите съединения....................... 73
Проверка на свободното въртене на вентилатора 75
Проверка на споените съединения.........................73
Проверка на топлоизолацията на съединенията с
подгъване на краищата............................................77
Проверка на функционирането............................... 91
Проверка на херметичността...................... 35, 70, 74
– ежегодно.................................................................73
– хладилен кръг........................................................73
Проверка под налягане......................................70, 75
Продухване на вътрешното тяло............................ 70
Прокарване през стена............................................ 29
Протокол за пускане в експлоатация......................70
Протоколи............................................................... 104
Проточен водонагревател......................42, 48, 85, 95
– кабел за свързване към мрежата.........................37
– Нулиране на предпазния ограничител на темпе-

ратурата................................................................. 91
– свързване към мрежата........................................ 59
Пускане в експлоатация.......................................... 70
Пълнене
– вторичен кръг.........................................................73
– хладилен кръг........................................................72
Първоначално пускане в експлоатация....70, 78, 126

Р
Работи по привеждане в изправност...................... 70
Работни компоненти...........................................42, 46
Работни шумове....................................................... 90
Разделителни приспособления............................... 57
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Разлика във височините вътрешно тяло – външно
тяло............................................................................29
Размери..................................................................... 11
Разполагане
– в ниши.................................................................... 16
– между стени........................................................... 16
Разпределител на KM-BUS......................................52
Разпространение на шум.........................................16
Разширение EA1.......................................................52
Разширено меню...................................................... 80
Разширителен комплект смесител..............44, 52, 81
Разширителен съд..............................................74, 75
Разширителна платка...............................................46
Рециркулационна помпа.......................................... 43
Рециркулационна помпа за питейната вода.......... 81

С
Сваляне на капака на модула за управление........93
Свободен монтаж..................................................... 14
Свойства на хладилния агент..................................73
Свързване
– вторичен кръг.........................................................35
– електрически компоненти..................................... 36
– електрическо..........................................................36
– охладителен кръг.................................................. 36
– преглед................................................................... 11
– тръбопроводи за хладилен агент.........................28
Свързване вътрешно/външно тяло.........................56
Свързване към мрежата
– Външно тяло..............................................60, 61, 62
– компресор.............................................................. 25
– общи указания....................................................... 57
– проточен водонагревател..................................... 59
– управление на термопомпата...................58, 63, 64
Свързване на място..................................................11
Свързване на охладителен кръг............................. 36
Свързване на предпазни устройства...................... 49
Свързване на сигнализиращи устройства..............49
Свързващи кабели................................................... 37
Свързващ кабел....................................................... 37
Сензор високо налягане.......................................... 97
Сензор за външната температура.....................51, 98
Сензор за изходната температура на буфера. 52, 98
Сензор за стайната температура...................... 52, 98
Сензор за температурата на буфера................51, 98
Сензор за температурата на газа ниско налягане
реверсивен..........................................................95, 98
Сензор за температурата на горещия газ........ 95, 98
Сензори............................................................... 95, 98
Сервизен вентил
– външно тяло...............................................71, 72, 73
– Външно тяло..........................................................71
– вътрешно тяло.......................................................95
Сервизно меню
– повикване...............................................................80
Сигнал за блокиране................................................63
Сигнал за блокиране от ЕСП.......................64, 66, 67
Следваща термопомпа............................................ 64
Смесване на въздуха............................................... 16
Смяна на уплътнителните пръстени.................35, 74

Смяна на холендровите гайки........................... 33, 34
Соларно загряване на битова гореща вода........... 84
Спирателен вентил...................................................71
Спрей за проверка на херметичността...................71
Стенен монтаж..........................................................23
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