Тепловий насос
Heat House

Технічний паспорт та інструкція з експлуатації
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1. УВАГА! ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Небезпека ураження електричним струмом
1. При роботі з електричними вузлами необхідно відключити напругу відповідно до вимог техніки безпеки.
2. При пошкодженні ізоляції чи незакріпленій електропроводці необхідно негайно вимкнути тепловий насос.
3. Для ремонту необхідно звернутися до спеціаліста.
4. Після виконання всіх робіт необхідно впевнитися у правильному напрямі обертання компресора теплового насоса.

Небезпека отримання опіку. Висока температура
1. При роботі з тепловим насосом необхідно, щоб його
вузли охолонули до навколишньої температури або вимкнути насос за 30 хвилин до виконання робіт.
2. Роботи слід виконувати тільки спеціально навченому персоналу.
3. Існує небезпека опіку гарячою рідиною.
Для даних варіантів необхідна установка спеціального
термостатного клапана змішування.

Небезпека для життя. Холодоагент
Холодоагент, який використовується в тепловому насосі,
важчий за повітря. Тому в разі протічки відбудеться витіснення повітря в невеликих приміщеннях і в місцях нижче
поверхні установки теплового насоса – тут може бути недостатньо кисню для дихання.
При виявленні протічки холодоагента необхідно вимкнути установку, забезпечити провітрювання і негайно
покинути приміщення.

Заходи безпеки
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1. УВАГА! ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Небезпека отруєння
Використання води з системи опалення для вживання
може спричинити отруєння.
Не слід використовувати воду як питну, оскільки вона
забруднена відкладеннями системи опалення.

Небезпека зараження. Легіонела
Набрана гаряча вода вважається водою для технічних потреб і не призначена для прямого вживання як
питна вода.

Для профілактики легіонели необхідно:
1. Періодично, раз в тиждень, нагрівати воду вище
60 С, краще 65оС.
2. Після довготривалого невикористовування системи гарячого водопостачання, разово нагріти воду вище
60оС, краще 65оС.
3. Встановити додаткові електричні тени для нагріву
води до вказаних вище температур. У термічну дезінфекцію необхідно врахувати всі точки забору води.
4. У разі коли вказані температури не можуть бути досягнуті за допомогою теплового насоса, необхідно забезпечити інші заходи щодо дезінфекції.
о

Обережно!
Зверніть увагу на можливість отримання опіку гарячою
рідиною під час процесу температурної дезінфекції.

Опис теплового насоса
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2. ОПИС
Тепловий насос HeatHouse-Geo (далі – тепловий насос) транспортує теплову енергію з навколишнього середовища в необхідну
для господарчих цілей теплоту, яка використовується для опалення та гарячого водопостачання.
Яке-небудь інше використання теплового насосу вважається
недопустимим.
Виробник не несе відповідальності за несправності, що виникли внаслідок неправильної експлуатації.
Інструкція з експлуатації на тепловий насос є основним документом, яким необхідно користуватись при експлуатації теплового насосу.

2.1. Опис теплового насоса
Вузли теплового насосу монтуються на просторовій рамі, що виконана з профільного прокату. Рама закривається по периметру кожухом. Рама обладнана вібраційними опорами. Теплообмінники та інші
деталі, що мають під час роботи низьку температуру термоізолюються.
1. Конденсатор – теплообмінник передачі
тепла контуру системи опалення.
2. Випарник – теплообмінник відбору тепла з
контуру ззовні будівлі.
3. Компресор.
4. Фільтр.
5. Вентиль терморегулюючий електронний.
6. Насос циркуляційний.
7. Скло оглядове.
8. Вентиль чотириходовий (опціонно).
9. Електронний блок.
10. Аварійне механічне реле тиску.
Рис. 2.1. Будова теплового насоса
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Принцип роботи теплового насоса

2.2. Принцип роботи теплового насоса
Тепловий насос працює так, як і холодильна машина. Із зовнішнього середовища робоче тіло, через низькотемпературний контур у
випарнику, відбирає тепло. Самий же низькотемпературний контур
може контактувати із різнофазовими природніми тілами: повітря,
грантові води, проточні води, стічні води, відкриті водойми, ґрунти.
Процес переносу енергії умовно можна розділити на чотири етапи:
1. Прохід робочого тіла у випарнику крізь фазовий перехід, відбираючи енергію низькотемпературного контуру, перетворення в газ.
2. Стиск газу в компресорі з одночасним підняттям його температури.
3. Передача теплоти в контур системи гарячого водопостачання
з подальшою конденсацією робочого тіла.
4. Дроселювання рідини через терморегулюючий вентиль.
Високотемпературне
тепло використовується
на потреби опалення та
гарячого водопостачання
Низькотемпературне тепло
надходить від геотермального
зонда до випарника при температурі розсолу 0…+5оС

1. Випарник

2. Компресор

3. Конденсатор

4. Вентиль терморегулюючий
Рис. 2.2. Загальна схема роботи теплового насоса

Технічні характеристики
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HeatHouse-Geo18

HeatHouse-Geo15

HeatHouse-Geo12

HeatHouse-Geo8

Тепловий насос

HeatHouse-Geo6

2.3. Технічні характеристики

Теплова потужність при температурі розсолу/теплоносія B0W35
Потужність теплова, КВт

5,66

8

11,6

14,3

17,2

Потужність електроспоживання, КВт

1,27

1,77

2,58

3,14

3,75

COP – коефіцієнт ефективності

4,44

4,5

4,5

4,55

4,59

Теплова потужність при температурі розсолу/теплоносія B0W50
Потужність теплова, КВт

5,3

7,4

10,75

13,3

13,3

Потужність електроспоживання, КВт

1,7

2,39

3,5

4,2

4,2

COP – коефіцієнт ефективності

3,05

3,09

3,08

3,16

3,16

Характеристики електроживлення
Напруга номінальна, В

380

38

380

380

380

Струм пусковий максимальний, А

4,1

5,2

8

10

12

Струм блокування ротора, А

26

32

52

64

64

Табл. 2.1. Технічні характеристики теплових насосів HeatHouse-Geo

HeatHouse-Geo18

HeatHouse-Geo15

HeatHouse-Geo12

Тепловий насос

HeatHouse-Geo8

Технічні характеристики

HeatHouse-Geo6
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Характеристики холодильної машини
Тип компресора

Спіральний герметичний Copeland Scroll

Тип холодоагенту

R407C

Маса холодоагенту для заправки, кг

1,8

2

2,6

Значення тиску «відсікання» для
реле високого тиску, МПа

32

Значення тиску «відсікання» для
реле низького тиску, МПа

0,15

2,8

2,8

Характеристики контуру відбору тепла
Тип теплообмінника

Пластинчатий міднопаяний SWEP

Номінальна витрата теплоносія
в контурі джерела теплової
енергії, м3/год

1,4

1,9

2,9

3,5

4,1

Струм блокування ротора, А

26

32

52

64

64

Продовження табл. 2.1. Технічні характеристики теплових насосів HeatHouse-Geo
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HeatHouse-Geo18

HeatHouse-Geo15

HeatHouse-Geo12

HeatHouse-Geo8

Тепловий насос

HeatHouse-Geo6

Технічні характеристики

Характеристики контуру опалення та ГВП
Тип теплообмінника
Номінальна витрата теплоносія в
контурі опалення та гарячого водопостачання, м3/год
Діапазон температура експлуатації, оС
Габаритні розміри, мм:
ширина
висота
глибина

Пластинчатий міднопаяний SWEP

0,8

1,4

1,8

2

3

3…..20 оС
780
1200
600

Продовження табл. 2.1. Технічні характеристики теплових насосів HeatHouse-Geo
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Інформація про контролер

3. ВКАЗІВКИ З
НАЛАГОДЖЕННЯ
ТА УПРАВЛІННЯ
3.1. Інформація про контролер
Контролер представляє собою інтелектуальну систему управління тепловим насосом, а також системами кондиціювання, опалення
і гарячого водопостачання.
Функції контролера:
1. Керувати системами опалення на базі теплового насосу.
2. Керування системами кондиціювання.
3. Керувати системою гарячого водопостачання.
4. Працювати з іншими системами опалення.
У контролері передбачена можливість аналового або дискретного управління компресором і циркуляційними насосами з витримкою
усіх захисних інтервалів на ПУСК/ЗУПИНКУ, а також контролем тиску і температур, що необхідні для безаварійної роботи. Аналогове
управління забезпечує подачу стандартної і підвищеної потужності
компресора і циркуляційних насосів.
Потужність (її рівень), інтервали часу, граничні значення тиску та
температур можуть коригуватися за допомогою завдання відповідних параметрів.
Прийняті скорочення:
Контур 1 – контур відбору тепла.
Контур 2 – контур системи опалення.

Інформація про контролер
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Контур відбору тепла
Передбачено:
1. Плавне чи двоступеневе управління циркуляційним насосом.
Контроль:
1. Рівня води в забірній і дренажній свердловинах (при використанні схеми вода-вода).
2. Протоку в Контурі1 (при використанні датчиків протоку).
3. Температури на вході і на виході теплоносія теплового насосу,
що є необхідним для попередження замерзання теплообмінника.
Зупинка системи відбувається у разі:
1. Значення протоку в Контурі1 менше встановленого порогу.
2. Перевищений максимальний рівень води в дренажній свердловині.
3. Значення температури вихідного теплоносія нижче встановленого граничного значення.
Крім того, для попередження замерзання при вимкнені компресора (штатному чи позаштатному) забезпечено пролив випарника
теплоносієм в певний проміжок часу.
Компресор
Передбачено:
1. Плавний (у разі використання реле плавного пуску) або
звичайний пуск компресора.
2. Управління ЕРВ.
3. Управління чотириходовим клапаном.
Контроль:
1. Температури нагнітання фреону в конденсаторі.
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Опис входів

3.2. Опис входів
Назва

№
1

КОМПР_ОК

Позначення
СМР_ОК

Замкнений стан відповідає справному стану компресора. Розімкнений стан
свідчить про помилку компресора і екстрено вимикає компресор.
2

ПРОТОК1

FLOW_1

Підключається цифровий або релейний датчик протоку Контура1.
У разі підключення цифрового датчика протоку необхідно встановити Параметр 3 – мінімальне значення протоку для Контура1. Зниження значення
протоку нижче встановленого рівня викликає помилку «Проток1».
У разі використання релейного датчика протоку необхідно встановити Параметр 3 рівний нулю. При цьому замкнутий стан датчика протоку означає
наявність протоку.
Розімкнений стан викликає помилку «Проток1» та означає відсутність протоку.
3

ПРОТОК2

FLOW_2

Підключається цифровий або релейний датчик протоку Контура2.
У разі підключення цифрового датчика протоку необхідно встановити Параметр 4 – мінімальне значення протоку для Контура2. Зниження значення
протоку нижче встановленого рівня викликає помилку «Проток2».
У разі використання релейного датчика протоку необхідно встановити
Параметр 4 рівний нулю. Водночас замкнутий стан датчика протоку означає наявність протоку. Розімкнений стан викликає помилку «Проток2» та
означає відсутність протоку.
Якщо датчик не використовується – необхідно замкнути вхід і установити
Параметр 4 рівний нулю.
4

МАЛО ВОДИ

LOW_WP

Подача запиту від системи водопостачання.
Використовується датчик, який замикає коло при зниженні тиску в системі водопостачання чи пониженні рівня в баку-накопичувачі. Замкнутий
стан відповідає наявності запиту на поповнення системи водопостачання.
Розімкнутий стан відповідає відсутності запиту на поповнення системи
водопостачання. Якщо система водопостачання не використовується – вихід
має бути розімкнений.
Табл. 2.1. Технічні характеристики теплових насосів HeatHouse-Geo

Опис входів

Назва

№
5

ЗЛИВ НОРМ

13

Позначення
W_LVL

Вхід, який контролює рівень води в дренажній свердловині.
Використовується датчик рівня, який розмикається при перевищені рівня.
Замкнутий стан відповідає робочому рівню води в дренажній свердловині.
Якщо датчик рівня не використовується – вхід має бути розімкнений.
6

ДОЗВОЛЕНО

ENABLE

Вхід зовнішнього дозволу на роботу. Для сумісного використання з іншими
системами (наприклад, сонячними батареями) як веденого контролера.
Тобто компресор ввімкнеться, коли вхід «РАЗРЕШЕН» знаходиться в замкнутому стані, та є запит на роботу (потрібно нагрівати бойлер або приміщення). Замкнутий стан відповідає наявності дозволу на роботу.
Якщо зовнішня система не використовується – вхід має бути розімкнений.
7

ПРЕСОСТАТ1

НР

Вхід пресостата високого тиску.
Якщо пресостат не використовується – вхід має бути замкнений.
8

ПРЕСОСТАТ2

LP

Вхід пресостата низького тиску.
Якщо пресостат не використовується – вхід повинний бути замкнений.
9

ДАТЧИК ВИСОКОГО ТИСКУ

НІ (Pressure HI)

10

ДАТЧИК НИЗЬКОГО ТИСКУ

LO (Pressure LO)

11

ТЕМПЕРАТУРА НАДВОРІ

T0

12

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМІЩЕННЯ

T1

13

ТЕМПЕРАТУРА «ПОДАЧІ» КОНТУРА1

T2

14

ТЕМПЕРАТУРА «ПОДАЧІ» КОНТУРА1

T3

15

ТЕМПЕРАТУРА ВСМОКТУВАННЯ

T4

16

ТЕМПЕРАТУРА «ВІДВОДУ» КОНТУРА2

T5

17

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧІ КОНТУРА2

T6

18

ТЕМПЕРАТУРА БОЙЛЕРА

T7

19

ТЕМПЕРАТУРА НАГНІТАННЯ

T8

20

РЕЗЕРВ

T9

21

РЕЗЕРВ

T10

22

РЕЗЕРВ

T11

Продовження табл. 2.1. Технічні характеристики теплових насосів HeatHouse-Geo
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Опис параметрів

3.3. Опис параметрів

№

Назва

1

Установка температури
управління

Одиниці
виміру

Діапазон

Залежності

С

0-63 (20)

Т1, Т6, П39, П41

о

Даний параметр встановлює поріг включення теплового насоса від температури приміщення Т1 або температури подачі Т6 (залежно від значення
Параметра 41 з урахуванням гістерезису Параметра 39).
2

Поріг потоку для
Контура1

10 м3

0-255 (20)

W_FLOW PUMP

Мінімальне значення потоку для Контура2 (обігріву) 0,1м3.
Має досягатися менше ніж за час, що встановлюється Параметром 10.
Встановлюється рівним нулю при використанні реле протоку.
При значенні протоку Контура2 менше параметра виникає помилка.
3

Поріг протоку для
Контура2

10 м3

0-255 (10)

A_FLOW BLOW

Мінімальне значення протоку для Контура2 (нагрів) 0,1 м3. Має досягатися
за менший час, ніж заданий Параметр 10.
4

Фільтр датчиків тиску

-

0-15 (7)

PL, PH

При збільшенні значення покращується продавлення імпульсних перешкод,
проте сповільнюється реакція на зміну тиску.
5

Установка нуля для
низького тиску

-

0-255 (120 для
датчика 30 атм, 150
для датчика 7,5 атм)

PL

Установка нуля для датчика низького тиску компресора (випарник). Значення зміщення (ТИСК=kx+b, b – коефіцієнт).
6

Установка нуля для
високого тиску

-

0-255 (120)

PH

Установка нуля для датчика високого тиску компресора (конденсатор).
Значення зміщення (ТИСК=kx+b, b – коефіцієнт).

Опис параметрів
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№

Назва

Одиниці
виміру

Діапазон

Залежності

7

Мінімальний час
відпочинку помпи

сек

0-255

PUMP

8

Час очікування
датчиків протоку

сек

0-255

W_FLOW, A_
FLOW, PUMP,
BLOW П3, П4

Час, за який має досягатися значення протоку Контурів 1 і 2, що встановлено Параметрами 3, 4. Якщо за цей час значення пророку контура не
досягнуто – виникає помилка Протоку1 і/або Протоку2.
9

Час проливу після вимкнення компресора

сек

0-255(40)

PUMP

0-255

LOW_WP,
VALVE, PUMP

Антизамороження випарника.
10

11

Максимальний час
поповнення системи
водопостачання

сек

Час поновлення системи, за який вхід LOW_WP має перейти в розімкнений
стан, в іншому разі виникне помилка ХВС.
Час відстоювання. При
HEATER, П2,
помилці системи
сек
0-255
П33
водопостачання
Даний параметр визначає час, по проходженню якого додатково вмикається
підвищена потужність компресора (якщо не досягнута задана температура
управління (Параметр 2), бойлера (Параметр 33)). Вихід COM_HI переходить в
замкнутий стан, на вихід COM_A виводиться рівень, що відповідає Параметру 25.

12

Мінімальний час
роботи компресора

хв

0-255(2)

COMP_ON

Мінімальний час, який повинен пропрацювати компресор після ввімкнення.
13

Мінімальний час
відпочинку компресора

хв

0-255(3)

COMP_ON

Мінімальний час включення компресора після вимкнення. Компресор має
відстоятися.
14

Затримка повтору
ввімкнення піcля 1-ої
помилки компресора

хв

0-255

15

Затримка повтору
ввімкнення піcля 2-ої
помилки компресора

хв

0-255

16

Опис параметрів

№

Назва

Одиниці
виміру

Діапазон

16

Затримка повтору
ввімкнення піcля 3-ої
помилки компресора

хв

0-255

17

Затримка повтору при
інших помилках

хв

Залежності

Затримка повтору запуску при інших помилках системи (тиск, проток, температура та будь-які інші помилки).
18

Мінімальна температура
на виході Контура1 (Т2)

о

С

3

Т2

Параметр визначає мінімальне значення температури виходу Контура1 (Т2).
Якщо температура буде нижче даного параметра – відбудеться зупинка
теплового насоса. Якщо параметр встановлений на -25оС, то значення
температури вихідного Контура1 (Т2) ігнорується.
19

Затримка включення
помпи при перемиканні
клапана водопостачання

сек

0-255 (5)

PUMP_ON,
VALVE

Затримка включення помпи після переключення триходового клапана. Час,
що необхідний на перемикання стану клапана (під тиском клапан може не
перемкнутися).
20

Рівень стандартної
потужності компресора

0-255 (178)

COMP_A

Параметр, який задає значення напруги на виході COMP_A при стандартній
потужності компресора.

21

Рівень підвищеної
потужності компресора

0-255 (255)

COMP_A

22

Рівень стандартної потужності помпи Контура1

0-255(178)

PUMP_А

23

Рівень підвищеної потужності помпи Контура1

0-255(255)

PUMP_А

24

Рівень стандартної потужності помпи Контура2

0-255(178)

PUMP_А

25

Рівень підвищеної потужності помпи Контура2

0-255(255)

PUMP_А

Опис параметрів

17

№

Назва

Одиниці
виміру

Діапазон

Залежності

26

Тип датчика
низького тиску

–

1,2

LP

0-200 (100)

HP

1=діапазон 0…30 атм.
2=діапазон (-0,5)…7,5 атм.
27

Корекція датчика
низького тиску

Значення коефіцієнта підсилення (ТИСК=kx+b, k – значення коефіцієнта)
28

Корекція датчика
високого тиску

0-200 (100)

HP

Значення коефіцієнта підсилення (ТИСК=kx+b, k – значення коефіцієнта)
29

Установка температури
бойлера

о

С

0-63 (30)

T7
П34, П40

Даний параметр встановлює умову включення теплового насоса на нагрів бойлера залежно від рівня потужності компресора (Параметр 34) та гістерезису
температури бойлера (Параметр 40).

30

Рівень потужності компресора для бойлера

0-255

При використанні аналового управління компресор задає рівень на аналоговому виході управління частотним перетворювачем компресора при роботі на
нагрів бойлера. Якщо Параметр 34=0, робота на нагрів бойлера блокується.
31

Мінімум низького
тиску

0

PL

У разі пониження тиску в випарнику (низького тиску) нижче даного параметра відбувається зупинка теплового насоса. Надалі включення тільки після
нормалізації тиску (PL›Параметр 35) і проходження часових інтервалів.
Можливі причини: завищена потужність компресора, недостатня кількість
фреону, якщо він рівний нулю, то ігнорується.
32

Максимум високого
тиску

0

PH

У разі підвищення тиску в конденсаторі (високого тиску) вище даного параметра
відбувається зупинка теплового насоса. Надалі включення відбудеться після
нормалізації тиску (PH ‹Параметр 36) і проходження часових інтервалів (відстою).
Можливі причини: підвищена потужність компресора, мало фреону, якщо
рівний нулю, то ігнорується.
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Опис параметрів

№

Назва

33

Максимальна температура на вході
Контура2 (Т5)

Одиниці
виміру
о

Діапазон

Залежності
Т5, BOILER,
FLOW

С

У разі підвищення температури Т5 «обратки» вище заданого параметра
відбудеться зупинка теплового насоса. Даний параметр ІГНОРУЄТЬСЯ
ЯКЩО: включений бойлер чи виключений проток контура 2 (помпа 2) чи
даний параметр рівний нулю.
34

Максимальна температура на виході з
Контура2 (Т6)

Т6, PH

У разі підвищення температури Т6 «подачі» вище заданого параметра
вимикається тепловий насос. Даний параметр ІГНОРУЄТЬСЯ, ЯКЩО
в системі встановлено датчик високого тиску РН, чи даний параметр
рівний нулю.
35

Гістерезис температури управління

о

С

0

Т1,Т6,П2,П41

Даний параметр визначає відхилення температури від встановленого Параметром 2. Тобто коли значення температури Т1 або Т6 (див. Параметр 41) менше
(Параметр 2-0,5*Параметр 39), відбувається включення теплового насоса, більше
(Параметр 2+0,5*Параметр 39) відбувається виключення теплового насоса.
36

Гістерезис температури бойлера

о

С

Т7, П33, П34

Даний параметр визначає допустиме відхилення температури від встановленої Параметром 33. Тобто коли значення температури Т7 менше (Параметр 33-0,5*Параметр 40) вмикається тепловий насос (перемикання на
бойлер залежно від Параметра 34), більше (Параметр 33-0,5*Параметр 40)
відбувається вимикання теплового насоса.
37

Спосіб управління

0, ›0

Т1, Т6, П2, П39

Даний параметр дозволяє вибрати спосіб управління тепловим насосом по
температурі приміщення і по температурі подачі.
Якщо даний параметр дорівнює 0 – управління здійснюється по температурі приміщення (Т1), якщо більше нуля – по температурі «подачі» (Т6).

Опис параметрів
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№

Назва

Одиниці
виміру

Діапазон

Залежності

38

Затримка клапана
бойлера

сек

0-255

BOILER

Даний параметр встановлює затримку часу перемикання клапана бойлера.
Значення встановлюється згідно з документацією по клапану.
Версія прошивки 1.13.
39

0-255

Стартовий рівень ЄРВ

Визначає ступінь відкриття ЕРВ при старті компресора.
40

Тип холодоагенту
0=R22, 1=R134, 2=R407, 3=R410a

41

EVI. Нижній поріг температури випарника

о

С

Т4

Вмикає клапан EVI, коли температура випарника Т4 нижче даного параметра.
42

EVI. Верхній поріг температури конденсатора

о

С

Т8

Вмикає клапан EVI, коли температура конденсатора (Т8) вище даного параметра.
43

Температура вмикання додаткового
електричного нагрівача бойлера

о

С

Вмикає електронагрівач бойлера (B.HEAT) при температурі бойлера Т7 нижче
заданого параметра.
44

0,1

Антилегіонела

0 – вимкнено, 1 – ввімкнено. При розширеній функції антилегіонела, щодня
вмикається додатковий нагрів бойлера до 65 оС і підтримка даної температури впродовж двох годин.
45

46

ПІД-регулятор:
Перегрів

о

С

Задає перегрів, який автоматично підтримується за допомогою ЕРВ.
ПІД-регулятор:
о
С
Пропорційний
Задає пропорційний коефіцієнт ПІД-регулятора.

47

ПІД-регулятор:
Інтегральний

о

С

Задає інтегральний коефіцієнт ПІД-регулятора клапана ЕРВ.
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Опис помилок

№

Назва

48

ПІД-регулятор:
Диференціальний

Одиниці
виміру
о

Діапазон

Залежності

С

Задає диференціальний коефіцієнт ПІД-регулятора клапана ЕРВ.
49

Час затримки ЕРВ

сек

При відсутності активності впродовж часу, що задається даним параметром, знімає напругу з котушок крокового двигуна ЕРВ для виключення
перегріву котушок.
50

Затримка включення
контура регулювання
ЕРВ

сек

30-60

При старті ЕРВ переходить в положення, що визначається Параметром 43,
і знаходиться в даному положенні до закінчення перехідних процесів в
контурі з фреоном. Даний параметр має встановлюватись відповідно до
тривалості перехідних процесів.
51

Максимальна температура нагнітання Т8

о

С

0

У разі підвищення температури нагнітання Т8 вище заданого параметра,
відбувається зупинка теплового насоса. Даний параметр ІГНОРУЄТЬСЯ,
ЯКЩО цей параметр рівний нулю.

3.4. Опис помилок

Е01 Помилка компресора.
Е02 Помилка протоку в геотермальному контурі.
Помилка виникає при відсутності чи низькому значенні протоку
в геотермальному контурі.
Е03 Помилка протоку контура опалення.
Помилка виникає при відсутності чи низькому протоку контура опалення.

Опис помилок
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Е06 Помилка екстреної зупинки компресора.
Помилка виникає, коли компресор було екстрено зупинено,
і він пропрацював менше ніж було встановлено Параметром
16. Поява даної помилки три рази підряд веде до блокування
системи. Блокування можна зняти вимиканням живлення.
Е08 Помилка переохолодження.
Помилка виникає, коли значення температури на виході в геотермальний контур стає менше ніж встановлене Параметром 22.
Е09 Тепловий насос знаходиться в сервісному режимі.
Е10 Відсутній чи несправний датчик вуличної температури.
Помилка виникає при використанні автоматичного реагування на зміну вуличної температури.
Е11 Відсутній або несправний датчик кімнатної температури.
Помилка виникає при використанні управління по кімнатній
температурі.
Е12 Відсутній чи несправний датчик температури Т2.
Помилка виникає, коли контроль температури на виході в
геотермальний контур встановлений Параметром 22.
Е14 Відсутній або несправний датчик температури Т4.
Е15 Відсутній або несправний датчик температури Т5.
Е16 Відсутній чи несправний датчик температури Т6.
Помилка виникає, коли контроль температури нагнітання
встановлений Параметром 55.
Е17 Відсутній чи несправний датчик низького тиску, коли
контролюється мінімум низького тиску Параметром 35.
Е18 Відсутній чи несправний датчик високого тиску, коли
контролюється максимум високого тиску Параметром 36.
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iOS, Android

4. ОПИС
ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
4.1. iOS, Android
Програмне забезпечення дозволяє:
• підключатися до контролера локально і через хмарний сервіс;
• керувати тепловим насосом;
• бачити вуличну температуру (при наявності вуличного датчика
температури);
• отримати інформацію про контроллер, версії прошивки;
• змінювати параметри;
• бачити поточний стан датчиків;
• контроль помилок.
Основне вікно програми містить інформацію про температуру подачі/
приміщення/бойлера/вулиці, установки цих температур, інформацію про
тепловий насос, графіку його роботи, інформацію про наявність помилок.
Для зміни установки температури необхідно натиснути на відповідний рядок в нижній частині екрана, переконатися, що індикатор типу відображається температури відповідає обраному, потім
натиснути на значення температури. При цьому значення буде відображати установку температури, змінить колір на оранжевий і почне
блимати. Також стануть доступні елементи зміни установки температури. Змінене значення установки автоматично збережеться через 5 секунд або з повторного натискання на значення температури,
при цьому відбудеться вихід з режиму зміни установки температури.
Існує можливість включити / відключити окремі елементи теплового насосу, такі як безпосередньо сам тепловий насос, альтернатив-

Рис. 4.1. Головне вікно програми

iOS, Android
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Рис. 4.2. Вікно моніторингу

ний нагрівач, нагрів бойлера і його альтернативний нагрівач, а також
кондиціонування (активне або пасивне). Зокрема, якщо не дозволена
робота теплового насосу, то він не буде запускатися, навіть якщо температура нижче встановленої. Однак якщо дозволений альтернативний нагрівач, нагрів буде проводитися з його допомогою.
Робота теплового насосу може відбуватися за фіксованою установці температури, або за розкладом. Для цього існує можливість
перемикання режимів роботи: Константний, за розкладом, економний режим, Виключений.
Константний режим роботи підтримує задану температуру, і при
перемиканні використовує настройки з режиму «Стандартний».
Режим «За розкладом» використовує створене розклад і здійснює перемикання між режимами. При цьому можлива зміна поточної установки
температури, яке буде змінено при настанні наступної точки розкладу.
Еко-режим схожий з сталою, з відзнакою в тому, що при перемиканні
на нього будуть використовуватися установки з режиму «Еко-режим».
Режим «Вимкнено» відключає роботу теплового насосу.
У вікні моніторингу відображається стан датчиків температури,
тиску, протока, включення / відключення альтернативних нагрівачів,
а також список поточних помилок теплового насосу.

iOS, Android

«Режими»
Вікно режими використовується для установки температур і дозволів на роботи елементів теплового насосу.
Режими надалі використовуються для формування розкладу, а також при перемиканні на константний (стандартний) і еко-режим з
головного вікна програми.
Всього шість режимів.
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«Синхронізація часу»
Дане вікно дозволяє синхронізувати час в тепловому насосі з
часом телефону.
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iOS, Android

«Розклад»
Розклад формується на тиждень,
кожен день тижня представлений трьома крапками перемикання. Точка перемикання містить інформацію про час
перемикання і режимі, на який відбудеться перемикання. Точка перемикання може не використовуватися, при
цьому вона повинна бути відключена
(Не використовується), в цьому випадком час цієї точки може бути будь-яким.
Щоб змінити точку перемикання
необхідно виділити точку і в який з’явився зверху вікні вибрати час перемикання точки і режим, на який буде
вироблено перемикання.
Як це працює. У разі роботи теплового насосу за розкладом, при настанні
часу перемикання, значення установки
температури і дозволу на роботу елементів теплового насосу стають
поточними. Тепловий насос починає працювати відповідно цими установками до настання наступної активної (НЕ відключеною) точки перемикання. При цьому можливо змінити поточні установки температури,
які будуть діяти до настання наступної активної точки перемикання.
Якщо використовується тільки одна активна точка перемикання, то
такий режим роботи за розкладом можна порівняти з сталою.

iOS, Android
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«Підключення»
В даному вікні проводиться заповнення налаштувань підключення до теплового насосу.
Необхідно вказати IP-адресу і порт для
підключення, а також, в разі підключення
через хмарний сервіс login, пароль і номер теплового насосу.
При підключенні до теплового насосу
через хмарний сервіс можливі наступні
повідомлення про помилки:
• невірні облікові дані. Слід перевірити ім’я користувача, пароль і номер контролера;
• тепловий насос недоступний. Облікові дані вказані вірно, але в даний момент часу тепловий насос не підключений до інтернету.
Крім цього, два перемикачі відповідають за автоматичний пошук теплового контролера в локальній мережі і не дають «заснути» телефону, коли запущена програма.
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Гарантія

5. ГАРАНТІЯ
ВИРОБНИКА
5.1. Гарантійний строк експлуатації теплового насоса становить 60
місяців. Початок відліку – з дня введення в експлуатацію включно і не
пізніше 6 місяців з дня покупки.
5.2. Виробник гарантує надійну і безперебійну роботу теплового
насоса при виконання умов правильного зберігання, монтажу, обслуговування і експлуатації.
5.3. Всі дані щодо придбання теплового насоса і введення його в
експлуатацію повинні бути указані в гарантійному талоні.
5.4. Гарантії виробника припиняються у разі:
- самостійної розбірки/збірки користувачем чи несертифікованим
персоналом;
- експлуатації теплового насоса в неробочому інтервалі температур;
- попадання в агрегати теплового насосу твердих матеріалів, затоплення рідинами, комах;
- включення теплового насоса при незаповнених експлуатаційними рідинами вузлів і агрегатів;
- наявності механічних пошкоджень корпуса теплового насосу;
- експлуатація поза зоною, установленої експлуатаційної температури;
- відсутності вказівок з експлуатації.
5.5. Всі претензії щодо гарантійних зобов’язань вирішуються у
встановленому законом порядку.

Додатки
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ДОДАТКИ
Зразок індивідуального замовлення корпусу. Габаритні розміри
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Додатки

СЕРТИФІКАТИ
Теплові насоси ТОВ "ХІТ ХАУС" відповідають вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого ПКМУ від 30.01.2013 р. № 62; Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання,
затвердженого ПКМУ від 16.12.2015 р. № 1067; Технічного регламенту з електромагнітної сумісності
обладнання, затвердженого ПКМУ від 16.12.2015 № 1077, а також вимогам державних та міжнародних
стандартів стандартів: ДСТУ EN 60204-1:2015; ДСТУ EN 60335-2-40:2014; ДСТУ EN 61000-3-2:2015;
ДСТУ EN 61000-3-3:2014; ДСТУ EN 55014-1:2016; ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ EN 14511-1:2007,
ДСТУ EN 14511-2:2007, ДСТУ EN 14511-3:2007, ДСТУ EN 14511-4:2007.

Виробник теплових насосів Товариство з обмеженою відповідальністю «Хіт Хаус»,
ідентифікаційний код юридичної особи 37095669, ліцензія Державної архітектурнобудівельної інспекції України (Наказ про видачу ліцензії № 34-Л від 13.06.2018 року)
Телефон гарячої цілодобової лінії: 044-247-94-90
info@heat-house.com.ua, office@heat-house.shop

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

1. Тепловий насос:
2. Дата виготовлення:
3. Номер виробу:
4. Гарантійний строк експлуатації теплового насосу становить
5 років з дня введення в експлуатацію.

Начальник відділу технічного контролю (П.І.Б, підпис):

Дата введення виробу в експлуатацію (П.І.Б, підпис):

