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1. Предпазни мерки   

Благодарим ви, че избрахте централизираните климатични системи на DI CALORE: Моля, преди монтаж 
внимателно прочетете това ръководство и извършвайте монтажа като стриктно следвате указанията в него:  

Обърнете специално внимание на следното:  
!!! Внимание! Неправилната експлоатация може да причини тежки наранявания или смърт.  
!!!Забележка! Неправилната експлоатация може да причини нараняване или имуществени щети.  

Внимание!  

Когато машината не работи през зимата, ако външната температура е по-ниска от 0°C, и там където е 
монтирано вътрешното тяло, температурата се приближава до външната температура, и ако в помещението 
няма хора за дълъг период от време, вътрешната температура ще се доближи до външната температура: 
■ Добавете във водната система антифриз. Количеството на добавяне зависи от количеството на 
топлоносителя и от външната температура. 
При машините само на охлаждане, ако няма да бъдат използвани през зимата, трябва да се източва водата от 
машините и тръбите, за да се предпазят машините от пукнатини. Ако не е сигурно дали всичката вода може 
да се източи от системата, препоръчва се добавянето на антифриз в тръбите. 
■ При изключване на машините не прекъсвайте електрозахранването им, за да не се изключи защитата 
против замръзване.  

Внимание!  

1. Машините трябва да се монтират само от оторизирани сервизни специалисти. Неправилният монтаж 
може да причини течове, токови удари, пожари и др.  

2. Не съхранявайте запалими или експлозивни вещества в близост до машината.  
3. В случай на проблем (например миризма на изгоряло), веднага изключете машината от 

електрическото захранване 
4. Не бъркайте с пръсти или предмети в отворите за въздух. 
5. Не включвайте/изключвайте машината направо от захранващия кабел.  
6. Не правете ремонт и модификации по машината. При нужда от ремонт или преместване на машината, 

свържете се с професионални сервизни специалисти.  
7. Не изхвърляйте този продукт в контейнери за боклук, а само на определените за това места.  

Забележка!  

1. Преди монтаж, моля проверете дали параметрите на ел.мрежата отговарят на изискванията, указани на 
табелката на машината  

1.1 При използване на машината за загряване на бойлер или басейн, задължително ел. системата да има 
дефектно токова защита!  

2. Преди експлоатация, уверете се, че кабелите и тръбите са свързани правилно, за да се предотвратят 
течове, токови удари или пожар.  

3. В контакта трябва да има заземяващ проводник, за да се гарантира заземяването на машината. Не 
заземявайте машината за тръби за газ, вода, гръмоотводи, или телефонни кабели.  

4. Не работете с машината с мокри ръце, и не позволявайте на малки деца да си играят с нея..  
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5. Ежедневното включване / изключване на машината трябва да става с бутона On/Off, а не с 
включване/изключване на машината към електрическата мрежа.  

6. Не провеждайте проверки за електрически отечки след монтажа.  
7. Условия на експлоатация: Външната температура за работа в режим „термопомпа" трябва да бъде в 

границите от -20° до 24° Същевременно, външната температура в режим на охлаждане трябва да бъде 
в границите от 16° до 43°; Температурата на водата трябва да бъде под 60° За да не замръзне 
топлообменника, температурата на водата трябва да бъде по-висока от 5°.  

За да бъде в съответствие със стандарта EN 61000-3-11, машината трябва да се свързва само към 
електрическа мрежа със съпротивление:|Zsys|=0.391 ом-а или по- малко. Преди да свържете 
машината към електрическата мрежа, проверете дали параметрите и отговарят на изискванията.  

При наличие на проблем с машините, моля свържете се с нашите оторизирани представители и сервизни 
центрове.  

2. Инструкции за работа  

Термопомпите „Di Calore" са проектирани за използване в жилищни блокове, вили, офиси, ресторанти, 
магазини и други локации със специални изисквания за климатизация.  

Работен принцип на машината: Първо, агрегатът произвежда охладена (гореща) вода, която се изтласква от 
водната помпа по тръбите към всеки конвектор в сградата, след което конвекторът осъществява топлообмен с 
вътрешния циркулиращ въздух и понижава/повишава температурата на въздуха.  

Климатичните системи „Di Calore" се състоят от три основи групи елементи: 1. Централен климатичен агрегат 
тип с вътрешно и външно тяло. Външните тела могат да се монтират на външни балкони, скосени и плоски 
покриви. 2. Крайни машини: Обикновено това са конвектори, в повечето случаи се препоръчва монтирането 
на конвектори за хоризонтален скрит монтаж, тъй като този тип относително лесно може да се впише в 
различните интериорни решения на помещенията; 3. Водопреносна система: За свързване на централната 
машина и конвекторите, както и за топлообмен. Обикновено системата е изградена от гладки поцинковани 
или медни тръби, но може да използвате и PVC, PPR, алуминиеви тръби и др.  

3. Спецификации на продукта  

1. Тройна ефективност на системата:  
Термопомпената система може както да се използва както за охлаждане, така и за отопление, 
спестява монтирането на газова система, и замества домашната камина, бойлера или градската 
топлофикационна мрежа. Оттам идва и понятието „тройна ефективност" - охлаждане, отопление и 
загряване на вода.  

2. Широки граници на температурата на водата:  
В режим на охлаждане, температурните граници на водата са 7°~15° а в режим на отопление 35°~60°.  

3. Висока надеждност:  
Тъй като топлоносителят на системата е вода, няма ограничения в разстоянието, като ефективността 
на системата зависи единствено от капацитета на водната помпа.  

4. Функции на управление в помещенията:  
Възможно е да се управлява централния агрегат от всички помещения: когато централния агрегат 
получи сигнал за включване от едно помещение, той се включва, и се изключва когато получи сигнал 
за изключване от всички помещения. Възможно е в определено помещение да бъде поставено 
управление, което да е с по-висок приоритет от останалите.  

5. Лесна работа:  
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Управляващата компютърна система е в състояние да упражнява пълен контрол над агрегата. С 
множество точки на управление е възможно машината да се управлява от повече от едно помещение.  

6. Опростен интерфейс:  
Вътрешното тяло показва информация на Английски език. В случай на повреда машината автоматично 
показва информация за грешката, което улеснява операциите по поправяне и възстановяване на 
системата.  

4. Инструкции 

1. Технически параметри  

МОДЕЛ  М.ЕД DCL 9.5 F1 DCL 15 F1 DCL 18.5 F1 DCL 24 F1 DCL 30 F1 
РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ V/Hz  220~240V/50Hz 380V/50Hz 

ОТОПЛЕНИЕ 

Капацитет 
отопление kW 9,5 15 18,5 24 30 
Капацитет на 
отопление       
Min /Max 

kW 3.9/9.5 4.8/15 6.2/18.5 9.3/24 9.6/30 

Вход. 
Мощност 
отопление 
Min / Max 

W 702/2435 897/3945 1170/4740 1722/6155 1794/7890 

COP Min / 
Max w/w 3.9/5.55 3.8/5.35 3.8/5.3 3.9/5.4 3.9/5.4 

ОХЛАЖДАНЕ 

Капацитет 
охлаждане  kW 7,2 12,3 14,2 18,5 23,2 
Капацитет 
охлаждане 
Min / Max 

kW 2.6/7.2 3.9/12.3 5.3/14.2 6.5/18.5 7.8/24.6 

Вход. 
Мощност 
охлаждане 
Min / Max 

W 813/3130 1180/5230 1630/6170 1970/7708 
2360/1046
0 

EER Min / 
Max w/w 2.3/3.2 2.35/3.3 2.3/3.25 2.4/3.3 2.4/3.3 

Компресор 
ВИД Mitsubishi / DC Inverter  
Моде

л 
TNB220FLHM

C 
MNB36FAAM

C 
LNB42FSCM

C 
LNB53FCAM

C 
LNB65FAEM
X 

Qty   1 1 1 1 
Двигател на вентилатора Qty   1 2 2 2 
Хладилен агент Type R410A 
Темп. на гореща вода отоплен  ℃ 30℃~50℃ 
Темп. БГВ ℃ 30℃~60℃ 
Темп. Вода охлаждане ℃ 5℃~30℃ 
Лимит на външна темп. ℃  -25℃~45℃ 

Вътрешно 
тяло    

Топлообменн
ик ВИД Обезопасен пластинен топлообменник 

Допълнителе
н нагревател kW 3 3 3 3 3 

Ниво на шум dB(A) 26 26 26 27 27 

Нето / бруто 
тегло  kg 37/42 42/47 44/49 48/55 52/65 

Нетни 
размери(L*W
*H) 

mm 523*280*700 

Размери на 
опаковката(L*
W*H) 

mm 610*360*830 
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ВЪНШНО 
ТЯЛО 

Възд. 
Страничен 
топлообменн
ик 

ВИД Хидрофилно алуминиево фолио и мед с вътрешна резба 

Ниво на шум dB(A) 52 55 55 56 56 
Нето тегло kg 113 145 156 185 215 
Нетни 
размери(L*W
*H) 

mm 1030*420*940 1030*420*138
0 

1030*420*138
0 

1240*450*160
0 

1240*450*160
0 

Размери на 
опаковката(L*
W*H) 

mm 1160*500*114
0 

1160*500*158
0 

1160*500*158
0 

1360*530*165
0 

1360*530*165
0 

К-во за товарене в 
контейнер 20ft/40ft sets 35/80 24/48 24/48 17/34 17/34 

Забележка: горните мощности са при следните температурни режими:  
1. 1)  Външна температура: +7 °C / Температура на водата: +35 °C  
2. 2)  Външна температура: +7 °C / Температура на водата: +45 °C – отопление  

Външна температура: +35 °C / Температура на водата: +12/7 °C- охлаждане  
3. 3)  Външна температура: +7 °C / Температура на водата: +55 °C  

Стандартна дължина на тръбите- 6,5м.  
2. Чертеж на машината: * Размери на външното тяло 

  
 

* Размери на вътрешното тяло - Височина- 696 мм / Дължина- 523 мм / Дебелина- 275 мм.  
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3. Схема на окабеляване:  
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4. Инструкция за работа с контролера:  

 

1) Основен екран:  
Основния екран показва датата, деня, часа, връщаща температура на водата (или подаваща, според 
настройката избрана от потребителя), температура в бойлера (когато е активна функцията за топла вода, или 
външна температура, когато не е активна), работен режим и дали машината е включена или изключена.  
За да пуснете/спрете машината натиснете бутона Вкл./Изкл.  
Когато индикатора мига, има някаква грешка. Натиснете бутона „Търсене“, за да видите грешката. Ако са 
няколко можете да ги разгледате с бутоните Нагоре/Надолу.  
За да смените режима на работа натиснете бутона „Режим“. С всяко натискане режима ще се сменя в 
следната последователност: Охлаждане (Cooling) – Отопление(Heating) – Охлаждане + топла вода (Cooling + 
Hot Water) – Отопление + топла вода (Heating + Hot Water) – Само топла вода (Hot Water). (Ако функцията за 
топла вода не е активна, Ще се меня само между режимите Охлаждане – Отопление)  
2) Функционално меню:  
Натиснете бутона „Меню“ за да влезете в екрана за основни настройки, който включва следните опции: 
Работна информация (Running data), Настройка на параметрите (Para setting), Памет за 
грешки (Err records), Настройка на време (time setting), Таймер (Timer On/Off), Други настройки (Other setting) 
и Софтуерна Версия (Software ver). Натиснете бутони Нагоре/Надолу, за да смените страницата със 
съответното меню. Натиснете бутона „Потвърждение“, за да влезете в съответното меню и бутона 

„Обратно“/“Меню“, за да се върнете към главния екран. 
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3) Меню „Работна информация“:  

Изберете бутона „Меню“. С бутони Нагоре/Надолу, 
изберете Работна информация (Running data) и 
натиснете бутона Потвърждение, за да влезте в 
менюто.  

Натиснете бутони Нагоре/Надолу, за да проверите 
долните параметри и натиснете бутон 
„Обратно“/“Меню“, за да се върнете в 

предходното меню:  

4) Меню „Настройка на параметрите“: 

 

Изберете бутона „Меню“. С бутони Нагоре/Надолу, 
изберете Настройка на параметрите (Para Setting) и 
натиснете бутона Потвърждение, за да влезте в 
менюто.  

Веднъж вътре, имате избор за настройка на 
Потребителски параметри (User para) и на 
Сервизни параметри (Maintain para).  

 

С бутони Нагоре/Надолу изберете Потребителски 
параметри (User Parameter) и натиснете бутона за 

потвърждение за да влезете в съответното мен 

 

С бутони Нагоре/Надолу може да изберете между 
следните параметри- Връщаща температура на 
охлаждане (Cool inlet set), Връщаща температура 
на отопление (Heat inlet set), Зададена 
температура на вода в бойлер- БГВ (Water temp. 
set). С бутон потвърждение избирате параметъра 
за промяна и със стрелка Нагоре/Надолу избирате 
новата стойност. С Бутон Потвърждение я 
запазвате. С бутон „Обратно“/“Меню“ се връщате 
към предишния екран.  

! Внимание ! Зададената температура на 
връщаща вода при охлаждане по подразбиране е 
12 градуса. Можете да променяте температурата 
нагоре, но не и надолу, без промяна в сервизните 
настройки.  

! Внимание ! Зададената температура на 
връщаща вода при отопление по подразбиране е 
40 градуса. Можете да променяте температурата 
надолу, но не и нагоре, без промяна в сервизните 
настройки.  
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! Внимание ! Зададената температура на водата в 
бойлера по подразбиране е 50 градуса. Можете 
да променяте температурата надолу, но не и 
нагоре, без промяна в сервизните настройки.  

За да влезете в менюто за сервизни параметри ще 
е необходима парола, която се дава по запитване, 
при нужда и с наше разрешение. Промяна на 
сервизните настройки е необходима в редки 
случаи и е хубаво да се прави с наше знание.  

 

5) Меню „Памет за грешки“:  

• Преглед в реално време: Натиснете бутона 
„Търсене“, за да влезете в текущата 
страница с грешки. Ако има повече от една 
грешка, със стрелки нагоре/надолу може 
да се прегледат. Ако няма грешки, на 
екрана ще пише “No Error!”. 	

На диаграмата, “No 01” индикира 1-ва 
грешка, а All05 показва че има общо 5 
грешки. 	

 

• Преглед на история: Влезте в менюто и 
отидете на „Памет за грешки“ (Err records). 
Натиснете бутона за Потвърждение, за да 
влезете. Ако няма грешки на керана ще 
пише “No Historical Fault!”. Ако има 
записани грешки на екрана ще са показани 
номера на грешката и общия номер 
грешки. 	

“##” е номера на 
грешката, а „**“ - общия брой записани 
грешки. Запазени са последните 15 грешки. 
Долния ред показва времето на записване на 
грешката (Година, месец, ден, час, минута). Ако 
има повече грешки със стрелка Нагоре/Надолу 
може да се разгледат.  

6)  Меню „Настройка на Време“:  

Отворете менюто и с бутони нагоре/надолу 
навигирайте до меню Time Setting. С бутон 
потвърждение отворете RTC Set меню/.  

Натиснете бутона 
„Меню“, за да настроите датата. Избирайте 
стойностите с бутони Нагоре/Надолу. 
Натиснете бутона за потвърждение, за да 
запаметите и още веднъж, за да се върнете 
към преден екран.  

7)  Меню „Таймер“:  

Влезте в това меню, за да настроите таймер за 

машината.  

С бутони Нагоре/Надолу стигнете до 
параметър Ден (Week) и натиснете бутона 
„Търсене“ за да отидете до Номер на 
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зона(таймер). Със стрелки Нагоре/Надолу 
изберете номер на таймера. Натиснете 
„Търсене“, за да преминете към час, след 
като го промените пак „Търсене“ към 
минута и спазвайки същата 
последователност настройвате и време за 
изключване. След като сте настроили 
всички параметри натиснете Бутона за 
Потвърждение и после бутона „Меню“, за 
да се върнете към горния екран.  

Могат да се настроят до 4 различни зони за 
всеки ден.  

5. Ежедневна експлоатация и поддръжка:  

След като сте приключили с настройките и 
тестването, използвайте управлението на 
машината за включване/изключване на 
машината, превключване между режими на 
охлаждане и отопление и задаване на параметри.  

• Всички защитни настройки на машината са 
направени преди доставката и, не ги  

променяйте, за да поставите машината в 
опасност от повреди.  

• Вкл./изкл. на вентилаторния конвектор във 
всяко помещение трябва да се прави  

индивидуално от температурния контролер 
и 3-скоростния превключвател, монтиран 
във всяко помещение. Когато между 
централния агрегат и конвекторите няма 
монтирана линия за управление, след като 
последният конвектор е изключен, трябва 
да бъде спрян и централния агрегат.  

• Когато машината спре работа, не я 
изключвайте от електрическото 
захранване. Когато машината ще бъде 
изключена за дълъг период (повече от 2 
дена), и ел. захранване е изключено след 
спиране, при рестартиране на системата с 
цел загряване на компресора,  

машината трябва да бъде включена към 
електрическата мрежа за най-малко 6 часа преди  

да бъде стартирана.  

• Не поставяйте предмети върху машината 
или елементите и, поддържайте я суха, 
както и  

добре почистена и вентилирана. 
Почиствайте редовно натрупания прах 
върху охладителя,  

за да не се намали производителността на 
машината.  

• Не блокирайте с предмети отворите за 
въздух на конвектора, редовно сваляйте и  

почиствайте филтъра.  

• Добавете антифриз във водната система на 
термопомпената машина, нужното 
количество  

е описано по-долу в това ръководство. За 
машини само на охлаждане, когато не се 
използват през зимата, източете цялото 
количество вода от системата и водните 
тръби, за да предпазите от замръзване и 
повреди топлообменника, тръбите и 
помпата; ако не сте сигурни дали всичкото 
количество вода е източено от системата, 
добавете в тръбите антифриз. Не 
изключвайте машината от електрическата 
мрежа след като я спрете, за да не спрете 
работата на функцията за защита от 
замръзване.  

• След дълъг период на неексплоатация на 
термопомпения агрегат водата в тръбите 
ще е със същата температура като водата 
навън, затова по-добре е да включите 
централния агрегат за 5~10 мин преди да 
включите машината на отопление, след 

което включете конвекторите на отопление. Ако централният агрегат и конвекторите са свързвани 
чрез управление, първо включете един конвектор, след това включете централния агрегат за 5~10 
мин, след което включете конвектора в помещението което се нуждае от отопление, след като водата 
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в тръбите се е затоплила. Това се прави с цел да се избегне духането на студен въздух от конвектора в 
първите няколко минути на работа.  

6. Най-често срещани проблеми и решения за тях  

При проблеми с машината по време на работа, моля свържете се с нашите представители.  

Следните събития не са повреди:  

1. В режим на охлаждане (или отопление през зимата), натоварването е малко (т. е. работещите 
конвектори са малко на брой), температурата на водата в системата ще се понижава (или 
повишава) рязко, ще се включи защитата от замръзване (или защитата от висока температура) 
и ще се изключи, когато температурата на водата отново стане равна на зададената стойност.  

2. В режим на отопление, тъй като температурата на повърхността на топлообменника е по-ниска 
от температурата на околната среда, и когато тази температура падне под 0°C, на повърхността 
ще се образува скреж и ще се отрази на ефективността на топлообменника, затова 
управляващата система ще включва когато е е необходимо функцията за обезскрежаване  

3. Когато машината се използва в район, където температурата през зимата пада под 0°C, когато 
системата е в режим на изчакване (не изключвайте машината от електрическото захранване), 
и когато температурата на околната среда и на водата в системата са около 0°С, за да се 
предпази водната система от замръзване и повреди, управляващата система ще стартира 
автоматична операция по обезскрежаване, ще включи водната помпа и компресора, докато 
температурите достигнат безопасни за машината нива.  

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

1. Компресорът не 
работи.  

 

A. Грешка в ел. мрежата  
B. Разхлабен кабел 
C. Грешка в релето 
D. Зададена е много висока 
температура  
E. Грешка в компресора  

•Проверете и затегнете 
•Проверете причината за грешката 
и поправете •Рестартирайте  
•Сменете компресора  

 
2. Силен шум от 
вентилатора  

 

A. Разхлабени болтове 
на вентилатора 
B. Ламелите на вентилатора опират в 
корпуса или капака  
C. Вентилаторът не 
работи стабилно  

•Стегнете отново фиксиращите 
болтове на вентилатора •Проверете 
причината и отстранете проблема 
•Сменете вентилатора  

 
3. Силен шум от 
компресора  

 

A. Шум от хладилния агент, когато той 
се влива в компресора 
B. Повредени  
компоненти вътре в компресора.  

•Проверете дали разширителния 
клапан или температурния сензор 
не са се разхлабили и ги поправете 
•Сменете компресора  

4. Водната помпа не 
работи или работи 
неправилно  

 

A. Грешка в захранването 
или окабеляването 
B. Грешка в релето 
C. Наличие на газ във водната тръба  

•Открийте причината и отстранете 
проблема •Сменете реле 
•Изпуснете всичкия фреон  

5. Слаба охладителна 
ефективност.  

 

А. Теч на фреон в охладителната 
система 
B. Водните тръби не съхраняват 

•Открийте причината и отстранете 
проблема и дозаредете с фреон. 
•Подобрете съхраняването на 
топлината  
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добре топлината. 
C. Недостатъчен воден дебит  
D. Голямо количество прах върху 
охладителя 
E. Блокирана 
охладителна система  

 

•Почистете водния филтър 
•Почистете охладителя  
•Проверете или сменете сухия 
филтър  

6. Компресорът се 
включва и изключва 
много често.  

А. Много голямо количество 
хладилен агент 
B. Лоша циркулация на водата. C. 
Ниско натоварване  

 

•Изпуснете малко хладилен агент 
•Водната система е блокирана или 
има наличие на въздух. Проверете 
водната помпа, клапана, тръбите, 
почистете водния филтър или 
обезвъздушете.  
•Регулирайте натоварването или 
увеличете капацитета за 
съхраняване на енергия.  

7. Включвателят на 
пресостата за ниско 
налягане на 
хладилната система 
се включва 
прекалено често.  

 

А. Теч на фреон в системата и 
недостиг на хладилен агент.  
B. Сухият филтър е блокиран  
C. Повреда в разширителния клапан.  
D. Лоша циркулация на водата.  

 

•Проверете за причина и 
отстранете проблема, и дозаредете 
с хладилен агент.  
•Сменете сухия филтър 
•Проверете дали разширителният 
клапан не е блокиран, дали няма 
теч в температурния сензор, след 
това поправете или сменете 
проблемния елемент. 
•Проверете и отстранете проблема.  
 

8. Компресорът 
работи но машината 
не охлажда.  

 

А. Изтекъл е всичкия хладилен агент 
B, Изпарителят е замръзнал.  
C. Грешка в компресора  

•Проверете, поправете и заредете с 
хладилен агент •Проверете 
причината и изчистете скрежа  
•Сменете компресора  

7. Монтиране на системата  
Не опитвайте сами да осъществявате монтирането на машините, обърнете се към професионална компания 
за монтажа.  
1. Монтиране на машината -. Избор на локация за монтаж  

• ★		Външният агрегат може да се монтира на покриви, тавани, специални тавански помещения  
или друго място, което е лесно достъпно за монтаж и е в състояние да издържи тежестта на  
агрегата.  

• ★		Изберете място с добра вентилация, и то такова, че шума от изходящия въздух да не пречи  
на съседите.  

• ★		При покривен монтаж, не монтирайте машината на места с много силни въздушни течения.  
В близост до машината не трябва да има източници на топлина, изходящи въздушни отвори,  
пара или запалими газове.  

• ★		При монтаж на няколко машини, моля осигурете достатъчно пространство около тях.  
• ★		Входящите и изходящите въздушни отвори не трябва да са блокирани от препятствия.  
• ★		Монтирайте машината близо до контакт от електрическата мрежа с цел по-лесно  

окабеляване.  
• ★		Монтирайте машината близо до воден източник с цел по-лесно свързване на тръбите на  

системата.  



       

www.dicalore.bg 

• ★		Около машината трябва да бъде оставено достатъчно празно пространство. -. Изисквания за 
пространство около външното тяло:  

•  
Meрн. Ед. 

Означение  L1 L2 L3 L4 
Разстояние  >500  >1000 >500  >500  

Преместване и разглобяване:  

• ★		При окачване, използвайте здрави въжета, които увиете добре, като внимавате да не повредите 
топлообменника.  

• ★		При преместване на машината ъгълът на наклон трябва да бъде по-малък от 30°С □ . Монтаж  

• ★		Фиксирайте агрегата на бетонната основа с помощта на болтове.  
• ★		Възможно е да използвате и метални скоби, както и шумопоглъщащи уплътнители, след  

което да поставите машината върху тях на покрива. Дръжте машината винаги хоризонтална при 
монтаж.  

1. 2. Свързване на тръбите за вода  

При свързване на тръби за вода, махнете тапите на тръбите за изходяща и входяща тръба, и 
свържете към тях през гъвкави връзки съответните тръби за вода. Моля обърнете внимание на 
следното: 
★	Използвайте винаги нови, а не употребявани тръби. 
★	Конструкцията на водопреносната система трябва да бъде внимателно проектирана и  

изпълнена, и да отговаря на съответните критерии и стандарти. 
□ Изберете тръбите за свързване с диаметри, отговарящи на съответните дадени размери на тръбите 
на машината.  

- Количественото отношение на електрически 2-пътни и 3-пътни клапани трябва 
да бъде в съответствие с техническите критерии (препоръчителната стойност е 2:1). И електрическият 
3-пътен клапан трябва да бъде монтиран на най-далечния край на водната система. 
- Монтирайте воден филтър на тръбата за входящата вода на машината, за да избегнете блокиране на 
топлообменника в агрегата. След като сглобите тръбната система, съгласно съответните критерии за 
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ОВК, направете тестове за теч с хидравлично налягане 2,5bar и поддържайте тази стойност за 24h. 
Уверете се, че в цялата тръбна система няма теч, след което покрийте тръбите с топлоизолиращ слой.  

След като сте сглобили тръбната система, промийте с вода, за да се уверите 
че в системата няма замърсители (например утайки от ръжда), които да блокират и повредят 
топлообменника или водната помпа.  
Обезвъздушете водната система. Автоматичният изпускателен клапан трябва да бъде  
подготвен на най-високата точка на тръбата за връщаща вода. 
В най-ниската точка на водната тръба трябва да бъде монтиран дренажен клапан.  
На входящите и изходящите водни тръби трябва да бъдат монтирани термометри и пресостати на 
хидравличното налягане за да се проверяват стойностите удобно при работа на машината.  
★Водните тръби трябва да са топлоизолирани и влагоустойчиви, за да се предотврати загубата на 
отоплителна или охладителна мощност и образуването на конденз. 
★	Налягането на входящата вода трябва да бъде по-ниско от 3,5bar , в противен случай защитната 
клапа ще се отвори автоматично за да се изпусне налягане. В същото време, минималното налягане 
трябва да е поне 1,5 bar  

Внимание: На входящата водна система трябва да бъде монтиран воден филтър с поне 60 отвора, за да се 
избегне блокирането и повреждането на топлообменника. Почиствайте редовно филтъра!  

 

Стандартна схема на монтаж на климатичния агрегат  

3. Защита от замръзване  
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• -  Когато термопомпеният агрегат работи при температури под 0 ° C , използвайте топлинна изолация 
и добавете антифриз в системата.  

• -  За улеснение в управлението на системата е включен автоматичен режим на  

работа против замръзване. Принципът е: Когато машината е в режим на изчакване (не изключвайте от 
електрическата мрежа), и температурата на околната среда и на водата е около 0 градуса, системата 
за управление ще стартира водната помпа и компресора докато температурата на водата не достигне 
безопасни граници. Гъстота на гликола—точка на замръзване:  

Гъстота %  Точка на 
замръзване °C  

Гъстота %  Точка на 
замръзване °C  

Гъстота %  Точка на 
замръзване °С  

4.6 -2 19.8 -10 35 -21 
8.4 -4 23.6 -13 38.8 -26 
12.2 -5 27.4 -15 42.6 -29 
16 -7 31.2 -17 46.4 -33 

 

8. Настройка на системата 
8.1 Обезвъздушаване на системата 
- Налейте вода в тръбата за охладена газа от системата с изпускателния клапан, докато цялата тръба се 
напълни с вода, и се уверете, че тръбата е напълно обезвъздушена.  

8.2 Проверка преди пробен пуск 
- Проверка на конвкектора 
* Проверете дали електрическото захранване на всички конвектори е 
правилно свързвано и дали моторът на вентилатора се върти в 
правилната посока. 
* Проверете дали клапаните на входящите и изходящите тръби са на 
конвекторите са изцяло отворени. 
* Изпуснете въздуха от конвекторите, ако има наличие на такъв. 
- Проверка на агрегата 
* Проверете корпуса на машината и тръбите за повреди при транспортирането. 
* Проверете дали кабелните клеми на електрическите връзки не са разхлабени и дали е верен фазовия ред.. 
* Проверете дали при въртене на мотора на вентилатора перките не опират в корпуса или в защитната мрежа. 
* Проверете дали температурният сензор е монтиран добре. 
- Проверете тръбната система 
* Проверете дали клапаните на тръбната система за изцяло отворени. * Проверете дали тръбната система е 
изцяло обезвъздушена. 
* Проверете дали тръбите са с добра топлоизолация.  

8.3 Пробен пуск  

Пробният пуск на машината трябва да се извърши от квалифицирани и оторизирани специалисти само 
след като са направени всички проверки, описани по-горе.  

• -  Включете в електрическата мрежа и стартирайте машината. При машините на  

трифазен ток, когато токовата верига е обърната, се включва фазовата защита, и вентилаторът, 
компресорът и водната помпа няма да се включват. В такъв случай, първо изключете от 
електрическото захранване, разменете двете фази, включете отново към електричеството и 
стартирайте агрегата.  
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• -  След включване в електрическата мрежа и стартиране, водната помпа трябва 
да работи постоянно. Ако има някаква нестабилност в работата и, стрелката на налягането играе, това 
означава, че във водната система има въздух. В такъв случай изцяло изпуснете въздуха от 
изпускателния клапан и след това включете машината. След като включите машината, след 3 минути, 
вентилаторът и компресорът автоматично ще се стартират.  

• -  Ако след стартирането на компресора, се чува странен шум, веднага изключете машината и 
проверете.  

При работа в режим на охлаждане през лятото, когато температурата на 
изходящата вода Tout>15C, компресорът се стартира; когато Tout<7С, компресорът спира, и водната помпа 
продължава да работи, машината продължава да предава охладителна мощност на конвекторите чрез 
охладената вода във водните тръби.  

При термопомпения агрегат, при работа в режим на отопление през зимата, 
ако температурата на изходящата вода Tout<45<C, компресорът се стартира; когато Tout>58°C, компресорът 
спира, и водната помпа продължава работа, машината продължава да предава отоплителна мощност на 
конвекторите чрез горещата вода във водните тръби.  

Проверявайте дали температурата на входящата и изходящата вода е нормална, когато температурата между 
входящата и изходящата вода ΔT>5°C, това означава, че водният дебит в системата е нисък. В такъв случай, 
проверете дали водният филтър не е блокиран, ако въздухът е изпуснат, съпротивлението в тръбопроводите е 
прекалено високо, т.е. по-добре е когато ΔT е между 3-5C. - След пробен пуск, първо почистете филтъра на 
тръбите, след което машината може да започне нормална работа. Препоръчва се почистването на филтрите 
веднъж на определен период (около 3 месеца).  

Забележка: Тъй като машината е оборудвана с напълно херметичен scroll компресор, фазовата верига на 
тока трябва да е правилна, и обръщането й е забранено.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


