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i-HP 
POMPE DE CĂLDURĂ CU INVERTOR INDUSTRIAL AER/APĂ CU 

VENTILATOARE AXIALE 
Eventualele dispozitive/produse electrice sau electronice irosite nu ar trebui amplasate împreună cu deșeurile menajere normale, ci eliminate în 
conformitate cu legislația actuală privind DEEE, în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE și în urma modificărilor 2003/108/CE. Vă rugăm să 
vă informați la 
administrației locale sau la resellerul dumneavoastră, în cazul în care produsul va fi înlocuit cu unul similar. 
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1 CONSERVAREA MANUALULUI   
Manualul trebuie păstrat întotdeauna pentru referințe viitoare. Acesta trebuie să fie depozitat într-un loc sigur, departe de praf și 
umiditate. Acesta trebuie, de asemenea, să fie disponibil și accesibil tuturor utilizatorilor care îl consultă de fiecare dată când au 
îndoieli cu privire la modul de exploatare a echipamentului. 
Compania își rezervă dreptul de a-și modifica produsele și manualele aferente fără a actualiza în mod necesar versiunile anterioare 
ale materialului de referință. Acesta refuză, de asemenea, orice responsabilitate pentru posibile inexactități în manual, dacă din 
cauza erorilor de imprimare sau transcriere. 
Clientul stochează orice copie actualizată a manualului sau a unor părți ale acestuia livrate de producător ca atașare la acest manual. 
Compania este disponibilă pentru a oferi orice informații detaliate despre acest manual și pentru a oferi informații cu privire la 
utilizarea și întreținerea propriilor unități. 

1.1 Simboluri grafice utilizate în manual 
 

 
Indică operațiile interzise.   

 
Indică operațiunile care pot fi periculoase pentru oameni și/sau perturbă funcționarea corectă a echipamentului. 

 
Tensiune electrică periculoasă - risc de electrocutare 

 
Indică informațiile importante pe care operatorul trebuie să le urmeze pentru a garanta funcționarea corectă a 
echipamentului în deplină siguranță. Indică,  de asemenea, note generale. 

2 UTILIZĂRI PERMISE 
• Compania exclude orice obligații contractuale și contractuale suplimentare pentru daunele cauzate persoanelor, animalelor sau 
obiectelor, prin instalarea, setarea și întreținerea incorectă, utilizarea necorespunzătoare a echipamentului și citirea parțială sau 
superficială a informațiilor conținute în acest manual. 
• Aceste unități au fost proiectate numai pentru încălzirea și/sau răcirea apei. Orice altă utilizare care nu este autorizată în mod 
expres de către producător este considerată necorespunzătoare și, prin urmare, nu este permisă. 
• Executarea tuturor lucrărilor trebuie să fie efectuată de personal calificat și calificat și competent în normele existente în țara în 
care va fi instalat aparatul. 

3 ORIENTĂRI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA 
Înainte de a începe orice operațiune pe unități, fiecare utilizator și operator trebuie să fie perfect informat cu privire la funcționarea 
echipamentului și funcțiile sale de control și trebuie să fi citit și înțeles informațiile enumerate în acest manual. 

3.1 Echipament personal de  protectie 
Este necesar să utilizați echipamentul individual de protecție de mai jos atunci când utilizați și întrețineți unitățile i-HP/i-HP LT, 

 
 

 

Îmbrăcăminte de protecție: Omul de serviciu sau care operează pe sistemele de instalații ar trebui să poarte 
îmbrăcăminte de protecție care respectă cerințele de siguranță de bază în vigoare în prezent. În cazul 
pardoselilor alunecoase, utilizatorii trebuie să poarte pantofi de siguranță cu talpă antiderapantă. 

 
Mănuși: Mănușile de protecție trebuie utilizate în timpul operațiunilor de întreținere sau curățare. 

  
Mască și ochelari de protecție: În timpul operațiilor de curățare și întreținere trebuie utilizată protecția 
respiratorie (mască) și protecția ochilor (ochelari de protecție). 
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3.2 Sănătatea și  siguranța    lucrătorilor 
Comunitatea Europeană a adoptat o serie de directive privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, care includ directivele 
89/391/CEE,  89/686/CEE, 2009/104/CE, 86/188/CEE  și  directivele 77/576/CEE.   Fiecare angajator pune în aplicare aceste 
dispoziții și se asigură că lucrătorii le respectă: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Este interzis: 
• Pentru a îndepărta și/sau modifica orice dispozitiv de siguranță. 
• Accesul la placa electrică de către persoane neautorizate 
• Pentru a efectua orice lucrare asupra echipamentului sub tensiune 
• Pentru a atinge echipamentul dacă nu vi se permite. 
• Utilizarea aparatului de către copii sau persoane cu handicap neasistată. 
• Pentru a atinge aparatul atunci când este desculț sau părți ale corpului sunt umede sau umede 
• Pentru a curăța aparatul atunci când puterea este "PORNITă". 
• Pentru a trage, scoate sau răsuci cablurile electrice care ies din unitate. 
• Pentru a călca cu picioarele pe aparat, așezați-vă și/sau așezați orice tip de obiect. 
• Pentru a pulveriza sau turna apă direct pe unitate. 
• Eliminarea, abandonarea sau lăsarea la îndemâna copiilor a materialelor de ambalare (carton, capse, pungi de 
plastic etc.), deoarece acestea pot reprezenta un pericol pentru mediu și sănătate. 
• Pentru a modifica sau înlocui părți ale echipamentului fără consimțământul specific al producătorului. 
Producătorul nu are nicio responsabilitate civilă sau penală în cazul operațiunilor neautorizate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AVERTISMENT: 
• Înainte de a continua, trebuie să citiți manualul de însoțire al utilizatorului. 
• Toate operațiunile descrise mai jos trebuie efectuate numai de către personal calificat. 
• Cablarea blocului terminal trebuie efectuată de personal calificat. 
• Orice operațiune de întreținere de rutină și/sau de rutină se efectuează atunci când echipamentul a fost oprit, 
deconectat de la sursa de alimentare cu energie electrică. 
• Nu puneți nici mâinile, nici nu introduceți șurubelnițe, chei sau alte unelte în părțile mobile ale echipamentului 
• Supraveghetorul echipamentului și omul de serviciu trebuie să beneficieze de o formare adecvată pentru 
îndeplinirea sarcinilor lor în siguranță. 
• Accesul la panoul electric este limitat numai pentru personalul autorizat. 
• Operatorii trebuie să știe să utilizeze dispozitivele de protecție personală și trebuie să cunoască orientările de 
prevenire a accidentelor cuprinse în legislația și normele naționale și internaționale. 
• Locul de muncă al operatorului trebuie păstrat curat, ordonat și fără obiecte care pot împiedica libera circulație. 
Trebuie prevăzută o iluminare corespunzătoare a locului de muncă, astfel încât să se permită operatorului să 
efectueze operațiunile necesare în condiții de siguranță. Iluminarea slabă  sau  prea puternică poate provoca 
riscuri. 
• Asigurați-vă că locurile de muncă sunt întotdeauna ventilate corespunzător și că aspiratoarele funcționează, în 
stare bună și în conformitate cu cerințele legislației în vigoare. 
• Nu toate configurațiile pot fi activate și/sau modificate simultan. 
• Alte valori diferite de cele implicite pot asigura buna funcționare a unității, în caz de îndoială cu privire la 
valoarea care urmează să fie setat de contact vă rugăm să biroul nostru. 
• Compania exclude orice obligații contractuale și contractuale suplimentare pentru daunele cauzate persoanelor, 
animalelor sau obiectelor, prin instalarea, setarea și întreținerea incorectă, utilizarea necorespunzătoare a 
echipamentului și citirea parțială sau superficială a informațiilor conținute în acest ghid. 

 

 

• Accesul persoanelor neautorizate la placa electrică este interzis. 
• Este interzis să se efectueze orice lucrări pe echipamentul sub tensiune. 
• Este interzis să atingeți echipamentul dacă nu aveți voie. 

 
 
 

 

Cerințe înainte de efectuarea lucrărilor electrice pe panoul de control: 
• Opriți unitatea din panoul de control (afișat "OPRIT"). 
• Puneți comutatorul diferențial general "QF" în poziția OFF 
• așteptați 15 secunde înainte de a avea acces la placa electrică 
• Verificați conexiunea la sol înainte de a începe orice operație. 
• Asigurați-vă că sunteți bine izolat de sol, cu mâinile și picioarele uscate, sau prin utilizarea platformelor și 
mănușilor izolante. 
• Verificați dacă nu există material străin în apropierea sistemului. 
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4 SCOPURILE ȘI CONȚINUTUL MANUALULUI 
Acest manual oferă informații de bază pentru configurarea panoului de control al unităților i-HP/i-HP LT. 
Acesta se adresează instalatorului/utilizatorului unității: este destinat să opereze eficient acest echipament, chiar dacă utilizatorul 
nu are cunoștințe specifice anterioare despre acesta. 
Nu toate funcțiile descrise pot fi selectate individual și/sau în același timp. Vă rugăm să contactați biroul tehnic pentru orice 
informații. 
Acest manual descrie caracteristicile echipamentului atunci când a fost introdus pe piață; prin urmare, este posibil să nu capteze 
îmbunătățirile tehnologice ulterioare introduse de companie ca parte a eforturilor sale constante de îmbunătățire a performanței, 
ergonomiei, siguranței și funcționalității. 
Compania introduce, de asemenea, îmbunătățiri tehnologice și nu este constrânsă să actualizeze manualele pentru versiunile 
anterioare de aparate care nu ar putea fi compatibile. Deci, asigurați-vă că pentru a se referi la manualul furnizat cu unitatea. 
Utilizatorului i se recomandă să urmeze instrucțiunile conținute în acest manual, în special cele privind siguranța și întreținerea de 
rutină. 

5 INTERFATA CONTROLLER UTILIZATOR 

 
 

 

Acesta poate fi utilizat pentru a selecta modul de operare și pentru a reseta alarmele de resetare manuală. Modul 
de operare se modifică conform secvenței de mai jos de fiecare dată când apăsați butonul Mod: 

off →  racire  →  incalzire  →  off 
Dacă modul apă caldă menajeră (DHW) este activat, secvența este după urmează: 

off →  racire  →cool +san→  incalzire  →incalzire +san→off 
În timpul setării parametrilor, acest buton poate fi utilizat pentru a reveni înapoi la nivelul anterior. 

  

 
Acesta vă permite să introduceți în parametrii meniului de setare și pentru a selecta rece / vară, căldură / iarnă și 
DHW 
setare valoare punct.   

  

 
Butonul UP: În modul de setare, acest buton vă permite să vă deplasați la un meniu mai înalt sau să 
atunci când vă aflați în modul "editare". 

  

 
Butonul DOWN: În modul de setare, acest buton vă permite să treceți la un meniu inferior sau să 
atunci când vă aflați în modul "editare". 

 
 
 

 
 Avertizare 

 Toate operațiunile descrise mai jos trebuie efectuate numai de personal calificat. Nu 
toate configurațiile pot fi activate și/sau modificate simultan. 
Alte valori diferite de cele implicite pot asigura buna funcționare a unității, în caz de îndoială cu privire la 

valoarea care urmează să fie setată de contact vă rugăm să biroul nostru. 
Compania exclude orice obligații contractuale și contractuale suplimentare pentru daunele cauzate 

persoanelor, animalelor sau obiectelor, prin instalarea, setarea și întreținerea incorectă, utilizarea 
necorespunzătoare a echipamentului șicitirea superficială a informațiilor conținute în acest manual. 
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5.1 Diagramă  structură meniu 
 

Nivelul 0 (U) = acest nivel este întotdeauna vizibil 
Nivelul 1 (M) = acest nivel poate fi vizibil dacă introduceți parola de întreținere sau de 
producător Nivelul 2 (C) = acest nivel poate fi vizibildacă introduceți parola producătorului 
Nivelul 3 (A) = acest nivel poate fi vizibil numai prin Modbus. 

5.2 Conținutul meniului 
Principalele funcții ale meniurilor sunt enumerate mai jos, mai ales atunci când există unele funcții lipsite de ambiguitate. Meniul  
principal    gestionează    următorii  parametri: 

 

Meniul Etiche
ta 

LIVEL DE  PAROLĂ ALTE CONDIȚII 

Punct de setare Setaţi Utilizator Nu este accesibil dacă unitatea este conectată la panoul de 
control Hi-T 

Senzori Tp Instalare --- 
Alarme Err Utilizator Numai în cazul alarmelor active 

Intrări digitale Id Instalare --- 
Parametrii Par Instalare --- 

Parola Pss Utilizator --- 
Numărul de ore  de  

funcționare 
oHr Instalare --- 

Usb Usb Instalare Numai dacă unitatea flash USB este prezentă cu fișierele 
sale 

Introduceți în meniul de parole și introduceți "codul parolei" pentru a permite un acces cu un privilegiu mai mare. Rețineți că, 
odată ce ieșiți complet din meniuri, concesia parolei se va pierde și ar trebui să o reintroduceți pentru a obține din nou acces. 

5.2.1 Meniul Setpoint 
Aveți posibilitatea să afișați și să modificați diferitele puncte de setare. 

 

SETPOINT Descrierea / Unit
ate 

Implicit Gama 

Coo Primul setpoint în timpul verii ℃ 7.0 H03 ÷  Co2 
Hea Primul setpoint în timpul iernii ℃ 45.0 He2 ÷  

H01 
*San. Punct de setare DHW ℃ 48.0 H02 ÷  

H01 
Co2 Al doilea setpoint în vară ℃ 18.0 Coo ÷  H03 
He2 Al doilea setpoint în timpul 

iernii 
℃ 35.0 H02 ÷  

Hea 
* Dacă funcția DHW este activă 

5.2.2 Meniul Parolă 
Introduceți și confirmați parola pentru nivelul de acces dorit. Controlerul va deschide automat nivelul de acces dorit și apoi vor 
apărea elementele care pot fi activate de la acest nivel. 
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5.2.3 Meniul Senzori 
Va apărea valoarea diferiților senzori. Numărul de senzori vizibili depinde de prezența sau nu a modulelor de expansiune I/O. 
Cazuri speciale: 

• Err =  Senzorul  este  defect 
• --- = Senzor neutilizat (nicio funcție nu este asociată cu un astfel de senzor) 

Prin introducerea parolei de întreținere în meniul de intrări analogice "tP", la nivelul 1 al meniului diagramei structurii panoului de 
control de la bord, puteți citi valorile senzorilor actuali: 

 

Tp Descrierea / Unitate 
t01 Temperatura  de admisie a apei (°C) 
t02 Temperatura  de evacuare a apei (°C) 
t03 Temperatura de admisie a  compresorului (°C) 
t04 Temperatura de descărcare a  compresorului (°C) 
t05 Temperatura  aerului exterior (°C) 
t06 Temperatura apei calde menajere (dacă este activată) (°C) 
t07 Senzor de la distanță pentru temperatura apei plantei (dacă este activat) (°C) 
t09 Presiune scăzută (bar) 
t10 Presiune ridicată (bar) 

5.2.4 Meniul alarmelor 
Acest meniu apare numai în cazul avertizării alarmelor. Puteți verifica toate alarmele active. Alarmele sunt împărțite pe circuite 
pentru unitățile cu circuite multiple (eticheta ALCx permite accesul la alarmele circuitului cu numărul x). 

5.2.5 Meniul Intrări   digitale 
Puteți verifica starea intrărilor digitale după urmează: 
0 = intrare 
dezactivată 1  =  
intrare  activată 

5.2.6 Meniul Parametri 
Parametrii sunt colectați în grupuri; fiecare grup este identificat printr-un cod de trei cifre, în timp ce indexul fiecărui parametru este 
precedat de o literă. 

 

Descrierea / CODUL  DE IDENTIFICARE AL 
GRUPULUI 

INDEXUL 
PARAMETRULUI 

Vizibilitate 

Configurare Cnf H. UTILIZATOR/INS
TALATOR 

Compresor CP C. Instalare 
Motor ventilator Fan F. Instalare 

Alarme Toate A- Instalare 
Regulament Re b. Instalare 

Pompa Pup P. Instalare 
Încălzitoare electrice Fro r. Instalare 

Decongelare Dfr d- Instalare 
Supapă electronică EEu U. Instalare 

Compensa Off o- Instalare 
Compresoare 

invertor 
Ncp n. Instalare 

5.2.7 Meniul  orelor operației 
Puteți afișa numărul de ore de funcționare a compresoarelor și a pompelor. 
Apăsați butonul ESC timp de 3 secunde pentru a reseta numărul real de ore de funcționare. Rețineți că, puteți introduce în acest 
meniu numai prin parolă. 

5.2.8 Meniu USB 
Funcțiile disponibile prin intermediul unității flash USB de utilizare care este conectată la bord sunt indicate mai jos. 

 
 

 
Avertizare 

Toate operațiunile cu vizibilitate de instalare trebuie efectuate de personal calificat. 
Compania exclude orice obligații contractuale și contractuale suplimentare pentru daunele cauzate 
persoanelor, animalelor sau obiectelor, prin instalarea, setarea și întreținerea incorectă, utilizarea 
necorespunzătoare a echipamentului și citirea parțială sau superficială a informațiilor conținute în acest 
manual. 

5.2.8.1 Actualizarea firmware-ului   controlerului 

Puteți actualiza firmware-ul controlerului în cazul lansării noilor versiuni, acest lucru se poate face prin intermediul unui flash USB se 
arunca cu capul prin portul său adecvat pe controler. 
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Pentru   actualizare: 
1. Copiați fișierele actualizate în directorul principal al unui stilou USB; 
2. Așezați unitatea în modul standby și opriți-o, plasând comutatorul principal în poziția OFF; 
3. Introduceți unitatea usb în portul său de pe controler; 
4. Porniți unitatea prin plasarea comutatorului principal în poziția ON; 
5. Introduceți în pagina parametrilor PRG→PSS→PRG→(introduceți parola de întreținere)→PRG→USB→UPdF→PRG. Procesul 

de actualizare automată a firmware-ului începe cu selectarea acestei opțiuni, afișajul afișează datele transferate în 
Kiloocteți. Când actualizarea este finalizată, afișajul afișează "boot", atunci LED-urile se vor aprinde în ordine. 

6. . După terminarea actualizării, placa revine la funcționarea normală și aparatul este gata de funcționare. 
7. Opriți unitatea prin plasarea comutatorului principal în poziția OFF. 
8. Scoateți unitatea de creion USB din portul său. 
9. Alimentați unitatea prin plasarea comutatorului principal pe starea ON. 

5.2.8.2 Actualizarea parametrilor 

Puteți actualiza parametrii în cazul celor noi, folosind usb pen-se arunca cu capul prin portul său de pe 
controler. Pentru    actualizare: 

1. Copiați fișierele de actualizare din directorul principal al unui stilou USB; 
2. Așezați unitatea în modul standby și opriți-o, plasând comutatorul principal în poziția OFF; 
3. Introduceți unitatea de creion USB în portul său de pe controler; 
4. Porniți unitatea prin plasarea comutatorului principal în poziția ON; 
5. Introduceți la pagina de parametrii PRG→PSS→PRG→(introduceți parola de întreținere)→PRG→USB→UPPA→PRG. 

Procesul de actualizare automată a firmware-ului începe cu selectarea acestei opțiuni, afișajul afișează datele transferate 
în Kiloocteți. Când actualizarea este finalizată, afișajul afișează "boot", atunci LED-urile se vor aprinde în ordine. 

6. După terminarea actualizării, opriți unitatea prin plasarea comutatorului principal în poziția OFF. 
7. Scoateți unitatea de creion USB din portul său. 
8. Porniți unitatea prin plasarea comutatorului principal pe starea ON; 

5.2.9 Afişare 

În vederea normală, se afișează temperatura apei de evacuare în zecimi de grade sau codul de alarmă dacă cel puțin o alarmă este 
activă. În cazul activării alarmelor multiple, aceasta va afișa prima alarmă, în timp ce a doua apare atunci când prima este resetată. 
În modul meniu, afișajul depinde de poziția curentă în care vă aflați. 

5.2.10  Condus 
 

 

 

 
Compresor LED 

• PORNIT dacă compresorul funcționează 
• OPRIT dacă compresorul este oprit 
• INTERMITENT dacă sunt în curs de desfășurare timpii de așteptare pentru pornirea 

compresorului 
 

 

 
LED-uri sanitare pentru apă 

• PORNIT dacă modul sanitar este activ 
• OPRIT dacă modul sanitar nu este activ 
• INTERMITENT dacă producția sanitară este în curs (supapa sanitară este activă) 

 

 

 
LED de degivrare 

• PORNIT în modul de funcționare a dezghețului     
• OPRIT dacă modul de decongelare este dezactivat sau finalizat 
• INTERMITENT dacă timpul ciclului de decongelare este în curs. 

 

 Sistem de încălzire  electrică 
antigel CU LED 

• LED-ul este pornit dacă încălzitorul electric antigel este activ. 

 
Pompă de apă CU LED-uri • LED-ul este pornit dacă pompa de apă funcționează. 

 
LED de alarmă • LED-ul este pornit dacă o alarmă este activă. 

 
Led  mod de încălzire • LED-ul este pornit dacă unitatea este modul de încălzire. 

 
Led  mod de răcire • LED-ul este pornit dacă unitatea este modul de răcire. 

5.3 Porturile de intrare/ieșire (I/O) ale sistemului 
I/O (intrări/ieșiri) care pot fi configurate pentru a activa funcțiile de control. 
Pentru a configura porturile I/O de la controlerul de bord, trebuie să introduceți parola de întreținere pentru a avea acces la 
parametrii PRG→PSS→PRG→(introduceți parola de întreținere)→PRG→Par→PRG→CNF. 

5.3.1 Configurație standard 
 

(I/O)  
PORTURI 

Terminale Funcţia Parametru Descrierea / 
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Intrare 
analo
gică 

ST6 /  ST6 Senzor  de temperatură DHW 
(Nu este activ în mod implicit) 

H17=6 Intrare analogică configurabilă cu 
NTC 

senzor 10kLa  25°C  β  3435 
Analogic 
Intrare ST7 /  ST7 Senzor de la distanță pentru temperatura 

temperaturii apei plantelor 
(Nu este activ în mod implicit) 

H18=41 Intrare analogică configurabilă cu 
NTC 

senzor 10kLa  25°C  β  3435 
Intrar
e 
digit
ală 

ID2 / ID2 Intrare digitală pentru modul de operare a 
telecomenzii 

(Nu este activ în mod implicit) 

H46=3 Intrare digitală de tensiune liberă 
Pentru a activa această funcție, 

consultați.  6.8.2 

(1) Digital 
Intrare ID3 / ID3 Control de la distanță pornit/oprit de la intrarea 

digitală 
H47=2 Intrare digitală de tensiune liberă 

Funcția activă în mod implicit. 

(2) Digital 
Intrare ST8 /  ST8 Intrare digitală pentru apeluri sanitare 

(Nu este activ în mod implicit) H19=28 Intrare  digitală  de tensiune 
liberă 

 

 

Ieşire 
DO5 (fază) 

DO5N  
(neutru) 

 

Ieșire a subtensiunii pentru supapa DHW 
 

H83=6 
Sub tensiune de ieșire monofazată 

230Vac, 50Hz, 2A (AC1) 

(1)  Activat în fabrică 
(2)  Nu este disponibil pentru modelul 0250F și dacă este inclus kit-ul de pompare integrat CI6 cu eficiență ridicată. 

5.3.2 Configurația modelelor  de  injecție LT 
Standard pe modelele i-Hp LT, pe lângă cele anterioare, pot fi configurate următoarele porturi I/O: 

Porturile Terminale Funcţia Parametru Descrierea / 
INTRAR
E 
DIGIT
ALĂ 

ID2E/ID2E Termostat ambiental 
(neactiv în mod 
implicit) 

H56=19 Intrare digitală, contact cu 
tensiunea liberă 

Digital 
Intrare ID3E/ID3E Punct dublu setat 

(nu este activ în mod implicit) H57=26 Intrare digitală, contact cu 
tensiunea liberă 

 
 

(3) IEȘIRE 

 
 

DO4E (fază) 
DO34N  
(neutru) 

Semnalizarea ciclului de 
dezgheț 

(nu este activ în mod implicit) 

H89 = 21  
 

Sub tensiune de ieșire monofazată 230Vac, 50Hz, 
2A (AC1) Semnalizarea sezonului 

plantelor (neactivă în 
mod implicit) 

H89=31 

Circulator secundar 
(nu este activ în mod implicit) H89=43 

 
 

(3) IEȘIRE 

 
 

DO5E (fază) 
DO5EN  
(neutru) 

Încălzitor electric auxiliar al 
instalației 

(activ în mod implicit) 

H90=22  
 

Sub tensiune de ieșire monofazată 230Vac, 50Hz, 
2A (AC1) Elemente de încălzire auxiliare 

(nu este activ în mod implicit) H90=26 

Semnalizarea ciclului de 
dezgheț (neactivă în 
mod implicit) 

H90=21 

(1)  Acesta poate fi activat, doar o singură semnalizare per ieșire 
5.3.3 Configurare cu  accesoriu  modul  GI 
Atunci când kitul opțional de gestionare a instalațiilor GI este prezent, în plus, la porturile configurației standard, aveți, de asemenea, 
următoarele porturi I/O. 

Porturile Terminale Funcţia Parametru Descrierea / 
Digital 
Intrare ID2E /  ID2E Termostat ambiental 

(Nu este activat în mod 
implicit) 

H56=19 Intrare  digitală  de tensiune 
liberă 

Digital 
Intrare ID3E /  ID3E Punct dublu setat 

(Nu este activat în mod 
implicit) 

H57=26 Intrare  digitală  de tensiune 
liberă 

Ieşire DO1E (fază) 
DO1EN  
(neutru) 

Încălzitor electric auxiliar de 
plante (Nu este activ în 
mod implicit) 

H86=22 Sub tensiune de ieșire 
monofazată 230Vac, 50Hz, 
2A (AC1) 

Ieşire DO2E (fază) 
DO2EN (neutru) 

Elemente de încălzire auxiliare de integrare 
(Nu este activ în mod implicit) H87=26 Sub tensiune de ieșire o singură 

fază 
230Vac, 50Hz, 2A (AC1) 

 
 

 Avertizare a ciclului de dezgheț 
(Nu este activ în mod implicit) H88 = 21 
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Temp. 
Setați 

Setați Temp. 
Ext 
b12 

Temp. 
Setați 

Setați Temp. 
Ext 
b11 

Coo 

Decalaj >0 b10 Decalaj 
<0 

b09 

Hea 

b14 Temp. 

Delta <0 Delta >0 
Ext 

Delta <0 

b13 
Delta >0 

Temp. 
Ext 

Răcire Încălzire 

(1)  IEȘIRE  
DO3E (fază) 

DO3EN  
(neutru) 

Avertizare privind sezonul 
plantelor 

(Nu este activ în mod 
implicit) 

H88=31  
Sub tensiune de ieșire 

monofazată 230Vac, 50Hz, 
2A (AC1) 

Circulator secundar 
(Nu este activ în mod 

implicit) 

H88=43 

 
(1)  IEȘIRE 

 
DO4E (fază) 

DO4EN  
(neutru) 

Avertizare de alarmă 
(Nu este activ în mod 

implicit) 

H89=24  
Sub tensiune de ieșire 

monofazată 230Vac, 50Hz, 
2A (AC1) Avertizare de blocare a unității 

pompei de căldură (Nu este 
activă în mod implicit) 

H89=47 

Ieşire DO5E (fază) 
DO5EN (neutru) 

Supapă cu punct dublu 
(Nu este activ în mod 

implicit) 

H90=25 Sub tensiune de ieșire o singură 
fază 

230Vac, 50Hz, 2A (AC1) 
(1)  Acesta poate fi activat, doar un singur avertisment (semnalizare) per ieșire 

6 LOGICA CONTROLULUI ERATION  OP 
Următoarele logici de operare sunt activate de controlerul principal (CB), montat pe panoul frontal al unității. 

6.1 Ajustarea dinamică a punctului de  set 
Controlerul vă permite să modificați punctul de setare prin adăugarea unei valori în funcție de detectarea senzorului de temperatură 
a aerului exterior. În acest caz, trebuie să modificați valorile parametrilor de la b08  la  b14  în conformitate cu indicațiile de mai jos 
(setările sunt responsabilitatea instalatorului): 
Parametrii controlerului PAr->rE-> 
• b08 = setpoint dinamic, activat = 1/ dezactivat = 0 (acest parametru trebuie dezactivat în cazul utilizării compensării climatice 
de către panoul opțional de ecran tactil de la distanță Hi-T). 
• b09 = offset max în modul de răcire. 
• b10 = offset max în modul de încălzire. 
• b11 = Reglarea temperaturii exterioare în modul de răcire. 
• b12 = Reglarea temperaturii exterioare în modul de încălzire. 
• b13 =  Diferența de  temperatură  în funcționarea modului de  răcire.   
• b14 = Diferența de temperatură în funcționarea modului 
de încălzire. Vă rugăm să consultați punctul  10.4  pentru a 
modifica parametrii. 

Curba variației punctului de setare în funcție de temperatura exterioară: 

Modificare Del set-punct în funzione della temperatura esterna: 
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6.1.1 Setări Pentru Standard Climatice Curbe 

 

Curba Setpoint 
Heat 

Setare 
punct 
rece 

b08 B09 b10 B11 b12 B13 b14 

R 20°C -- 1 -- 13°C -- 20°C -- -25°C 
B 20°C -- 1 -- 18°C -- 20°C -- -27°C 
C 20°C -- 1 -- 25°C -- 20°C -- -29°C 
D 40°C -- 1 -- 10°C -- 20°C -- -28°C 
E 40°C -- 1 -- 15°C -- 20°C -- -25°C 
F -- 5°C 1 5°C -- 37°C -- -17°C -- 
G -- 10°C 1 8°C -- 40°C -- -20°C -- 

6.2 Ajustare setpoint de la  intrare  0-10v 
Un alt tip de setare care permite modificarea punctului de set prin adăugarea (sau scăderea) unei valori în funcție de intrarea 
analogică 0-10V (dacă este activată). Pentru a activa funcția, trebuie să setați parametrul H22  să fie  40și sămodificați valorile 
parametrului  b15  (interval 0-10), ținând cont de faptul că: 

- în cazul în care intrarea este la 0 volți veți avea punctul real stabilit: punct de set (Coo / Hea) - b15/2. 
- în cazul în care intrarea este la 5 volți punctul de setare va fi set de (Coo / Hea) modul. 
- în cazul în care intrarea este de 10 volți, veți avea punctul real stabilit: punct de set (Coo / Hea) + b15/2. 

 

 
 

Semnalul 0-10V trebuie aplicat terminalelor AI10+ și AI10- (a se vedea schemele de cablare). 
Notă: În modul "cool", având în vedere că punctul de setare în mod implicit este setat să fie de 7°C, parametrul (b15) nu ar trebui să 
presupună o valoare mai mare sau egală cu 6 pentru a preveni ca noul setpoint setat de la 0-10V de intrare să ia valori sub pragul 
operațiunii antigel care este de 4°C.  Vă rugăm să consultați punctul  10.4  pentru modificarea parametrilor. 

6.3 Circulator 
Circulatorul pompei poate fi setat în funcție de unul dintre următoarele moduri de funcționare: 

- Funcționarea cu  termo regulator 
- Funcționarea prin termo-regulator cu activare periodică 

Cool Căld
ură 
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- Operațiune continuă implicită) 
Oprirea circulatorului imediat dacă: 

- Există o alarmă de blocare a pompei, inclusiv alarma comutatorului de resetare manuală. 
- Unitatea este în modul stand-by sau atunci când este oprită de la intrare la distanță (când este pornită) Este întotdeauna 

dezactivată cu o întârziere egală cu P02. 
Circulatorul funcționează întotdeauna dacă încălzitoarele antigel sunt pornite. 
Circulatorul poate fi configurat cu parametrul P03  pentru a funcționa independent decât compresorul sau sub apel. 0 = 
Funcționare continuă (în încălzire/răcire [implicit]) 
1 = Funcționarea în cadrul apelului de termoregleregulator 
Notă: Ori de câte ori alarma comutatorului de debit este resetată automat, pompa este pornită chiar dacă compresorul este oprit. 
Contrar, circulatorul rămâne întotdeauna în funcțiune dacă încălzitoarele antigel sunt pornite sau când pompa hidraulică 
funcționează în modul antigel. Funcționarea în modul antigel va începe dacă temperatura de reglare a apei scade sub P04 °C  
(valoarea implicită 5 °C) și va fi dezactivată dacă temperatura de reglare a apei depășește  P04+P05 °C  (valoarea implicită a  P05  
este de 2,0 °C). Reglarea circulatorului este liniară (a se vedea punctul  6.3.5). Vă rugăm să consultați punctul  10.6  pentru 
modificarea parametrilor. 

6.3.1 Funcționarea prin medie a termoregulatorului 

În timpul acestui mod de operare (P03=1), termo-regulatorul acționează circulatorul; după o întârziere de timp de  P01  secunde de 
la pornirea pompei circulatorii, compresorul, de asemenea, se va porni. Cu toate acestea, în timpul stării de oprire a alimentării, 
pompa de circulație se oprește cu un timp de întârziere de  P02  minute după oprirea stării cu acționare termo-regulator (starea de 
oprire corespunde stării de oprire a compresorului). 
Dacă alarma comutatorului de debit este activă în resetarea automată, pompa este oricum pornită chiar dacă compresorul este oprit. 
Dacă activați funcționarea unității de la intrarea digitală "DI3" corespunzătoare "on-off" de la distanță, circulatorul va fi activat 
imediat timp de 2 minute, indiferent de termoreglarea internă a unității (activarea recirculării apei în instalație duce la activarea 
corectă a termoreglării). 

 

 
6.3.2 Funcționarea în cadrul apelului de termoregulator cu activare periodică 

Funcția este dezactivată dacă P17=0  (implicit). În cazul în care pompa este setată să funcționeze prin acționare termos-regulator 
(P03 = 1, implicit), aceasta va fi activată periodic pentru o perioadă de timp definită de parametrul  P17  (în secunde) după un timp 
de numărare stabilit de parametrul  P16  (în minute), activat atunci când pompa este oprită pentru termoreglare satisfăcută. 
În cazul activării alarmelor comutatorului de debit cu resetare automată, pompa este încă pornită, chiar dacă compresorul este oprit. 
Funcția periodică este întreruptă și în cazul intervenției termo regulatorului antigel care limitează funcționarea pompei. Vă rugăm 
să  consultați  punctul  10.6 pentru modificarea  parametrului  s. 
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6.3.3 Funcționarea cu  încălzitor  electric  activ 

Pentru această funcție este necesară prezența modulului opțional 
"GI". A se vedea  punctul  7.1.6 

6.3.4 Funcționare continuă 

Acest mod de operare este activat dacă P03=0, pompa este întotdeauna pornită și se oprește numai atunci când unitatea nu 
funcționează (OPRIT) după  P02  minute. 

6.3.5 Reglarea liniară a pompei de circulație–apă dublă ΔT 

Ieșirea analogică variază în funcție de diferența de temperatură dintre intrarea de apă și ieșirea de apă a schimbătorului de căldură. 
Controlerul este activat setarea P12=1  și este definit de următorii parametri: 

• P06 a stabilit diferența de temperatură între intrarea de apă a pompei modulatoare în modul de încălzire 
• P07: viteza maximă a pompei modulatoare 
• P08: viteza minimă a pompei modulatoare 
• P09: setați apa de intrare/ieșire ΔT a pompei modulatoare în modul de răcire(°C) 
• P10: Pompă de modulare Delta (°C) 
- În modul de răcire: ΔT = [Temperatura de admisie a apei] – [Temperatura de evacuare a apei] 
- În modul de încălzire: ΔT = [Temperatura de evacuare a apei] – [Temperatura de admisie a apei] 

Exemplu în răcire: 
Dacă diferența de temperatură dintre intrarea și ieșirea apei este mai mare decât P09 + P10,pompa va rula la viteza maximă. În 
cazul în care temperatura diferența dintre intrarea și ieșirea apei este mai mică de  P09 - 0,2°C,pompa va rula viteza minimă. 
În celelalte cazuri, pompa modulează încercarea de a se potrivi cu diferența de temperatură cu P09. Pentru modul de încălzire, aceleași 
considerații sunt valabile cu înlocuiți numai  P06  cu  P09. Vă rugăm să consultați punctul  10.6  pentru modificarea parametrilor. 
Avertisment: În timpul modului de producție DHW, pompa este constrânsă să funcționeze la viteza maximă. 

 

 
În modul de producție a apei calde menajere, pompa va funcționa la viteza maximă. 

6.3.6 Epurarea aerului a  sistemului   
Această funcție permite epurarea aerului a sistemului, în timpul acestei operațiuni, circulatorul rulează la viteza 
maximă. Pentru a  activa funcția:   

1. Puneți controlerul în modul OFF 
2. Introduceți la parametrii PRG→PSS→  PRG→(introduceți parola de întreținere) 
3. Apăsați simultan timp de 3 secunde  butoanele  SUS și JOS. 

Circulatorul plantei va rula la viteza maximă timp de 5 minute, apoi se oprește operațiunea. 
Este posibil să opriți manual funcția ciclului de epurare a aerului al sistemului apăsând butonul MODE/ESC sau apăsând simultan 
butoanele SUS și JOS timp de 3 secunde. 
În timpul acestei funcții, alarma de comutare a debitului este dezactivată. 

6.4 Logica de control a compresoarelor 
Când compresoarele sunt toate oprite, împreună cu pre-deschiderea supapei de expansiune, supapa de inversiune inversează 
direcția de curgere timp de 5 secunde la cea opusă, care este cerută de modul de funcționare în curs de desfășurare, pentru a 
permite reechilibrarea cu presiuni optime pentru începerea funcționării cu primul pas. 

6.4.1 Sistem cu invertor și compresor fix 
Pentru modelul 250F echipat cu un compresor invertor și un compresor pornit/oprit, compresorul invertor va fi întotdeauna primul 
care pornește și ultimul care va opri funcționarea. În cazul în care capacitatea necesară de termoregleregulator este mai mare de 
90% pentru o funcționare continuă de 60 de secunde, compresorul on/off va începe să funcționeze pentru susținerea compresorului 
modulator în vederea atingerii capacității necesare. 
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Lipsa de funcționare poate fi, de asemenea, influențată de logica de control care este legată de limita de capacitate 
sau de protecția compresorului. Pornirea  compresorului  are loc  în  3 faze: 

• Reducerea capacității furnizate a compresorului modulator la frecvența minimă. 
• Pornirea compresorului pornit/oprit atunci când compresorul modulator a atins frecvența minimă. 
• Recuperarea modulării compresorului de către termoregulator după durata b19 de la pornirea compresorului pornit/oprit. 

Compresorul pornit/oprit va înceta să funcționeze dacă capacitatea de ieșire necesară de către termoregulator la compresorul 
modulator este cea minimă pentru o durată mai mare de 60 de secunde. 
După ce a avut loc lansarea, așteptați 60 de secunde înainte de a elibera pasul următor. 
6.4.2 Sisteme cu  compresoare  cu invertor  multiple 
În cazul unei mașini cu mai multe compresoare invertor, acestea funcționează în paralel. Regulamentul constă în funcționarea tuturor 
compresoarelor active la aceeași frecvență. 
Condițiile de urgență sunt gestionate ca în cazul multicompresorului independent. 
Dacă N06 = 0  toate compresoarele invertor opri funcționarea. 
Dacă N06 = 1  numai compresorul invertor care este în alarmă oprește funcționarea, cele rămase continuă să funcționeze normal. 

6.4.3 Control  logic DHW 

Capacitatea maximă de funcționare este utilizată întotdeauna în cazul funcționării modului DHW (ca și în cazul în care controlerul 
reglează compresoarele să funcționeze întotdeauna la o capacitate de 100%). 
Ele sunt active cu toate acestea, diferitele limitări ale frecvenței maxime care sunt legate de plic și de limitarea consumului maxim 
de energie. 

6.4.4 Ciclul de degivrare 
Funcția ciclului de dezgheț este disponibilă numai în modul pompă de căldură și este utilizată pentru a preveni formarea de îngheț 
pe suprafața bobinei aer/aer. Formarea de îngheț pe evaporator, care apare mai frecvent la temperaturi ambientale foarte scăzute, 
în continuare scăderea importantă a eficienței termice a unității, aceasta poate duce, de asemenea, la riscul de deteriorare a unității 
în sine. 
În ciclul de decongelare, după 60 de secunde durata de funcționare la frecvență mai mică de 30Hz, compresorul intră într-un regim cu 
frecvență fixă de 30 Hz. În acest caz, viteza compresorului rămâne constantă și nu poate fi reglată. 
Notă: În cazul opririi de la distanță în timpul ciclului de dezghețare, unitatea va termina acest proces înainte de a opri funcționarea. 

6.4.4.1 Dezgheț  manual forțat 

Dacă aparatul este în modul de încălzire, îl puteți limita manual pentru a funcționa în procesul de decongelare apăsând în același 
timp butoanele UP, DOWN și ENTER timp de 3 secunde. 

6.4.5 Perioade  de timp sigure 

Compresoarele respectă timpul minim de așteptare pentru acțiunile depe și de oprire (indiferent de configurație și dacă  sunt  
invertoare sau de tip ON/OFF):   
C01 =  Timpul  minim  oprit  al  unui  compresor  #  300  sec  (implicit). 
C02 =  Timpul  minim  între  două  pornire  a    aceluiași  compresor  #  360  sec  (implicit). 
 C03 = Timpul minim  de  întârziere  între  pornirea  unui anumit compresor  și    următorul    #  10  sec  (implicit). 
 C04 = Timpul minim   de întârziere    între  închiderea  unui    compresor  și  următorul  #  0  sec  (implicit). 

6.4.6 Modulare pentru  returnarea uleiului   

Dacă această  funcție  este    activată  în    fabrică,  ciclul  uleiului  de  retur  va  fi  efectuat în timpul  pornirii  compresorului    la  
frecvența   
45Hz pentru  o durată de  90 de secunde. 

6.4.7 Controlul compresorului   invertor în  modul  de răcire 

Gestionarea compresoarelor depinde de temperatura ambiantă și de punctul de setare a temperaturii apei. 
Regulamentul    este proporțional +  integral  (PI)  cu: 

ST = senzor de temperatură de reglare   
Set rece (G01) = setarea punctului de 
reglare  b01 =banda proporțională 
egulator de răcire b05  =  control  
compresor  delta  cut-off  b25  =  control  
compresor  delta  cut-on  b07  = timp 
integral 
HzMin =  Frecvența  minimă  de  funcționare  derivată  din  algoritmii    de  limitare 
HzMaxReg =  Frecvența  maximă de lucru  a  compresorului    în  modul  de răcire  pe  baza  limitărilor    descrise  în  paragrafele    

anterioare 
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 0125 0135 0250F 0250 0260 0270 
b05 (°C) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
b25 (°C) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

 
Următoarea  curbă  arată  ajustarea    fără  componentă  integrală  (b07  =  0) 
În timpul     pornirii,    compresorul    inițiază  la  viteza  minimă    C12  sau  C14  (astfel cum este definită din plic)  pentru  o  anumită 
perioadă de  timp  egală cu  C11  și  apoi  își schimbă  viteza la  C13 pentru o  perioadă egală cu  C51-C11. 

6.4.8 Controlul  funcției de încălzire 

Compresoarele sunt  active în modul  de încălzire  dacă  pompa  de  căldură  este activată 
• H09 =  Configurația parametrului de  prezență    a  pompei de căldură  (0  = Pompa de  căldură  nu  este prezentă; 1  =  pompa 

de  căldură  este prezentă) 
• ST = senzor de temperatură de reglare   
• Setarea căldurii  G02=  setarea  punctului de  încălzire   
• b02 =  banda de reglare a compresorului  în  modul  pompă de  căldură 
• b05 =  control  compresor  delta  cut-off 
• b25 =  control compresor    delta  cut-on 
• b07 =  timp  integral 
• HzMin =  Frecvența minimă    de funcționare  derivată  din  algoritmii   de  limitare 
• HzMaxReg =  Frecvența  maximă de lucru  a  compresorului    în  modul  de răcire  pe  baza  limitărilor    descrise  în  

paragrafele    anterioare 
 

 
Pentru valorile b05  și  b25, faceți trimitere la tabelul din capitolulanterior. Curba    
arată  ajustarea    fără componentă integrală  (b07  =  0) 
 În timpul pornirii,    compresorul    inițiază  la  viteza  minimă    C12  sau  C14  (astfel cum este definită din plic)  pentru  o  anumită 
perioadă de  timp  egală cu  C11  și apoi  își schimbă  viteza la  C13  pentru o perioadă egală cu  C51-C11. 

6.5 Controlul  motorului  ventilatorului de disipare a căldurii 
Controlul       disipării  este  în    funcție de presiunea  de  condensare în  funcționarea modului de   răcire,  în    timp ce,  aceasta  depinde  
de  presiunea de evaporare  în  funcționarea modului pompei de  căldură.   
Reglarea   vitezei          ventilatorului   are loc în funcție de  funcționarea    compresorului.   
Oprirea ventilatorului    este  ocolită  pentru  o  durată egală cu  F12  începând de la    pornirea  compresorului    circuitului.   În  această  
perioadă,  dacă  controlerul    necesită  întreruperea,  ventilatorul    va  funcționa  la  viteza minimă. Vă rugăm să  consultați  punctul  
10.5  pentru  modificarea  parametrilor.   

6.5.1 Controlul vitezei ventilatorului   

Controlul  condensului  este  o  funcție  a  presiunii de condensare    în  modul  chiller  și a presiunii  de  evaporare  în modul pompă de  
căldură.   
Viteza          ventilatorului poate fi controlată independent  de    compresoare  sau  sub  acționarea  aceluiași. 

F05= modul de ieșire a ventilatorului   
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0: dacă toate compresoarele circuitului suntoprite, ventilatorul este oprit. Oprirea ventilatorului este ocolită pentru o 
perioadă  egală cu  F12  pornind de la pornirea compresorului circuitului. În această perioadă, dacă controlerul necesită întreruperea, 
ventilatorul  va funcționa la viteza minimă.   

1: Controlul   ventilatorului  este independent  de    compresor  (motorul  ventilatorului    funcționează  numai  în funcție  de 
presiunea condensatorului  g).   

Vă rugăm să consultați  punctul  10.5  pentru  modificarea  parametrilor.   

6.5.2 Controlul vitezei ventilatorului    în  modul de răcire 

Controlul     vitezei  ventilatorului  în  modul de răcire  are loc în conformitate cu  diagrama  de  mai jos,  unde:   
F06 = Viteza minimă  a ventilatorului   în modul de răcire;   
F07 = Viteza maximă a ventilatorului  silențios în modul  de răcire 
F08 =  Setați  temperatura/presiunea la viteza  minimă  a  ventilatorului în modul  de răcire   
F09 =  Banda liniară  a motorului ventilatorului   în modul  de răcire   
F10 =  Cut-off  Delta  a  ventilatorului   
F11 =  Histereză de întrerupere  și viteză silențioasă/maximă a   ventilatorului   
F13 = Viteza maximă  a ventilatorului  în  modul  de răcire 
F14 =  Setați  temperatura/presiunea la viteza  maximă  a  ventilatorului în modul  de răcire   
F6-F10  =  Setați  oprirea forțată a ventilatorului    pentru  o presiune  scăzută  de condensar 
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6.5.3 Controlul vitezei  ventilatorului  în  modul  de încălzire 

Controlul  vitezei  ventilatorului  în  modul  de încălzire  urmează  diagrama  de  mai jos,  unde: 
F10 =  Cut-off  delta  ventilatorului    în  modul  de răcire/încălzire 
F11 =  Histereză de  întrerupere  în  modul de răcire/încălzire 
F15 =  Viteza minimă  a ventilatorului    în  modul  de încălzire 
F16 = Viteza maximă a ventilatorului  silențios  în  modul  de încălzire 
F17 =  Setarea  presiunii  pentru  viteza  minimă a ventilatorului   în modul  de încălzire 
F18 =  Banda liniară  a vitezei ventilatorului   în modul  de încălzire   
F19 = viteza maximă  a ventilatorului    în  modul  de încălzire 
F20 =  Setați  presiunea  pentru  viteza  maximă a ventilatorului în modul  de încălzire   
F17+F10 =  Setați  oprirea forțată a ventilatorului    pentru  o presiune ridicată de evaporare 

Viteza  ventilatorului    poate  fi  controlată  prin  ieșiri  analogice/digitale  sau,  alternativ,  prin  serial  pe  același  serial  al  
compresorului  modulator.  Vă rugăm să  consultați  punctul  10.5 pentru modificarea parametrilor.   

6.6 Încălzitor  cu carter compresor 
Încălzitorul carterului funcționează atunci când compresorul rămâne oprit timp de cel puțin 30 de minute și dacă temperatura de 
descărcare este sub 20°C  (cu histereză de  2,0°C). Când  compresorul repornește, încălzitorul carterului   se va  opri. 

6.7 Încălzitoare  electrice de protecție antigel (dacă  accesoriul  KA    este  prezent) 
Încălzitoarele electrice de apă antigel, instalate pe suprafețele exterioare ale plăcilor de evaporare, se activează chiar și atunci când 
unitatea este oprită (dar alimentată) dacă temperatura apei de ieșire scade sub r02  °C (implicit este de 4°C) în modul de încălzire 
sau sub  r03  °C  (implicit este de 4°C) în modul de răcire și în stare de oprire. Aceleași încălzitoare electrice sunt oprite atunci când 
temperatura  măsurată de senzorul de apă de ieșire depășește  r02+r06  în modul de încălzire sau  r03+r06  în modul de răcire și în 
stare de oprire (valoarea  dedefecteste r06=2,0°C). Cablul de încălzire plasat pe subsolul aparatului se aprinde atunci când 
temperatura aerului exterior scade sub 3°C și unitatea pornește ciclul de dezghețare (sau dacă  r19=0, chiar dacă unitatea nu este în 
ciclu de decongelare, sau înmodul stand-by).  Acesta va fi dezactivat dacă temperatura exterioară depășește 5°C sau ultimul ciclu de 
dezgheț este încheiat după mai mult de 19  minute  (implicit 10  minute)  (cu  r19≠0). 
În cazul în care doriți să produceți apă gelidă, este necesar să modificați acțiunearezistențelor antigel, precum și setul de activare a   
alarmei  antigel   (A08  =  4°C  în mod implicit) și  histerezaacesteia(A09  =  3,0°C  în mod implicit).   

6.8 Funcții la distanță 
Blocul  terminal  oferă  două  intrări  digitale  pentru  supravegherea    unității  printr-un   consimțământ extern.   

6.8.1 Pornire/oprire  la distanță 

Funcția Pornire/Oprire a comutatorului de la distanță este deja activată în mod implicit. Scoateți puntea blocului terminal, apoi 
unitatea va fi plasată în modul stand-by (în starea de astfel de afișare a controlerului unității de la bord va fimodul în care"Codul 
E00"). Când contactul este  închis,    aparatul  iese  din modul standby  și pompa de circulație va fi  activată timp de  2  minute. 
    Pentru  a  modifica  această  funcție,    trebuie să  introduceți  parametrii  PRG→PSS→PRG→  (introduceți   parola de serviciu)  
→PRG→ 
Par →PRG→CNF. 

A se vedea punctul  10.2. 
 

Port Terminal Funcţia Parametru Valoarea Descrierea / 
INTRAR
E 
DIGIT
ALĂ 

ID3 / ID3 Pornire/oprire  la 
distanță 

(activat   în mod implicit) 

H47 2 =  comutator de la 
distanță  Pornit/Oprit 

Intrare de contact  fără  tensiune. 
Această  funcție  este  activă 
în    mod implicit. 

Dacă   apa caldă menajeră    este  activată și  parametrul "H10"  este  setat  după cum  urmează:   

- Dacă H10  =  1,  3,  5    funcția de oprire la  distanță  nu    are  niciun  efect asupra   modului de funcționare    sanitară,  aceasta  
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dezamorabilă  doar    încălzirea    și  răcirea  pe  partea  sistemului  instalației  (în acest  caz,  codul  "SAN"  va  fi afișat pe  afișajul  
controlerului  unității de bord).   
- Dacă H10  =  2,  4,  6    funcția de oprire de la distanță  dezamorabilă   este cea care poate fi producție  de  apă  caldă  
menajeră  și    funcționarea  pompei  de  căldură  în modul de încălzire  și răcire pe partea sistemului instalației.     
6.8.2 Commutarea  modului vară/iarnă 

Puteți  gestiona de la distanță  modul  de funcționare în încălzire  sau  în  răcirea pompei de    căldură.   
Pentru a activa această funcție,  trebuie să introduceți  parametrii PRG→PSS→PRG→ (introduceți   parola 
de serviciu)  →PRG→Par→PRG→CNF. 

A se vedea punctul  10.2. 
 

Port Terminal Funcţia Parametru VALORE DESCRIZIONE 
Digital 
Intrare ID2 / ID2 Modul telecomandă   

(Nu este activat  în  mod 
implicit) 

H46 3 = modul de  
telecomandă   

Intrare liberă de 
contact cu  
tensiunea 

6.9 Senzor  de la distanță  pentru circuitul de plante 
În unele soluții de instalație (de exemplu: pompă de căldură în paralel cu un cazan pe același circuit hidronic și supapă de deviere) 
ar putea fi necesară de la distanță senzorul de temperatură al circuitului instalației, pentru a permite controlerului unității de la bord 
să proceseze corect gestionarea sistemului  instalației.     
Pentru a  activa  această  funcție,  vă rugăm    să  introduceți  în  parametrii  PRG→PSS→PRG  →  (introduceți   parola de  
serviciu)  →  PRG  →  PAr 
→ PRG  →  CNF. 

 

Port Terminal Funcţia Parametru Valoarea Descrierea / 

INTRARE 
ANALO
GICĂ 

ST7/ST7 Senzor de temperaturte de la 
distanță a plantelor (Nu  
este activ  în  mod implicit) 

H18 41=Temperatura de la distanță a 
apei  plantelor. senzor 

Intrare analogică 
configurabilă 
cu  senzor  NTC 
10kṢ la  25°C  β  3435 

(*) Ca alternativă,  este posibil  să  se  utilizeze  o altă intrare digitală,   a se vedea  punctul  5.3. 

Senzorul de la distanță al circuitului instalației reglează temperatura pompei de căldură numai în timpul perioadei de pornire a 
compresorului (compresoarelor), oprirea este gestionată de senzorul de temperatură de evacuare al pompei de căldură. Pentru mai 
multe explicații aici este raportat un  tabel  ilustrator  cu privire la  funcționarea  sistemului:     

 

Modul de  operare Activarea   apelului  pompei   de căldură 
 

 
Încălzire 

Temperatura măsurată prin senzorul  de  ieșire al pompei  de    căldură  <  setpoint  
Hea  -  b05 

Şi 
Temperatura măsurată prin senzor de la distanță    circuit  de  plante  < punct de  apă  

Hea  -  (b22-b05) 
 

 
Răcire 

Temperatura măsurată de senzorul  de    ieșire al pompei  de    căldură  > punct de set  
Coo  +  b05 

Şi 
Temperatura măsurată de senzorul de la distanță  al  circuitului de plante    >  punct 

de set  Coo  +  (b22-b05) 
NOTĂ: b05=0,2°C; b22=5°C. 

6.10 Facilitarea producerii producției de  apă caldă   menajeră    (DHW) 
În modul sanitar, se are capacitate maximă de funcționare (ca și termoregulatorul solicită întotdeauna 100% din capacitate). Cu 
toate acestea, diferitele limitări ale frecvenței maxime asociate cu plicul și limitarea  absorbției  electrice maxime sunt active. 
Pentru a activa această funcție, este necesar să se conecteze la terminalele ST6 – ST6  (activat ca intrareanalogică) un senzor de 
temperatură care ar trebui plasat în interiorul rezervorului de apă. Odată ce conectarea și plasarea senzorului, atunci este necesar 
să se activeze funcția de apă caldă  menajeră. 
Pentru a activa această funcție, introduceți la  parametrii PRG→PSS→PRG→(introduceți  parola de întreținere) →  PRG→PAr→  
PRG→CNF. 

 
 
 
 
 

Port Terminal Funcţia Parametru Valoarea Descrierea / 
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INTRARE 
ANALO
GICĂ 

 
ST6 /  ST6 

Temperatura apei 
calde menajere 

(Nu este activ în    mod 
implicit) 

 
H17 6 = Senzor de 

temperatură la 
distanță DHW 

Intrare analogică   configurabilă 
cu  NTC 

senzor 10kṢ  la  25°C  β  3435 

Ieşire DO5 (Fază) 
DO5N (Neutru) 

Supapă DHW 
(Nu este activ în    

mod implicit) 

H83 6 =  Valvle 
DHW 

Sub tensiune  de ieșire o singură 
fază 

230Vac, 50Hz, 2A(AC1) 

Funcția de apă  caldă  menajeră    poate  fi  activată    de  parametrul  H10, care ia    următoarele  valori. 
 

Port I/O -  Parametru Valoarea Funcţia 
 
 

H10 

0 (implicit) Funcția  nu este  activă 

1 Funcția  este  activă  în modul de încălzire și  răcire.   
Funcția  de pornire de la distanță    nu  dezactivează  producția  internă  de  apă  caldă  (DHW). 

2 Funcția  este  activă  în modul de încălzire  și  răcire.   
Funcția de pornire  de  la distanță  dezactivează  producția  internă  de  apă  caldă  (DHW) 
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3 Funcția  este  activă  în modul de încălzire.   

Funcția  de pornire de la distanță    nu  dezactivează  producția  internă  de  apă  caldă  (DHW). 

4 Funcția  este  activă  în modul de încălzire.   
Funcția  de pornire de la distanță    dezactivează  producția  internă  de  apă  caldă  (DHW). 

5 Funcția  este  activă  în modul de răcire.   
Funcția  de oprire la  distanță  nu  dezactivează  producția  internă  de  apă  caldă  (DHW). 

6 Funcția  este  activă  în modul de răcire.   
Funcția  de oprire la  distanță  dezactivează  producția  internă  de  apă  caldă  (DHW). 

Dacă temperatura DHW este sub valoarea punctului stabilit (PRG->Set->SAN),unitateaactivează supapa sanitară, iar compresorul 
va fi plasat la frecvența maximă începând cu modularea la 1°C înainte (setpoint-1°C) valoarea setată și se oprește la 1°C în fața 
valorii  setate    (setpoint+1°C). Odată  atinsă   valoarea   punctului  stabilit,    supapa    trece  la  modul  stand-by,  iar  compresorul    
funcționează normal. 
În timp ce trece  de la  utilizator  la apă caldă  menajeră,  senzorul de operare  se schimbă  de la  "temperatura apei de    evacuare.   

senzor"  la  "temp rezervor sanitare.   senzor". În timp ce  trece  de la  modul de funcționare  de  iarnă  la   modul de funcționare    
sanitar,    compresorul    nu    oprește  funcționarea  și  va  fi  plasat  la  frecvența  maximă  stabilită  care  poate  fi  controlată; cu 
toate acestea,  atunci când  treceți  de la modul de funcționare de vară la modul de funcționare sanitar, compresorul va opri 
funcționarea pentru așteptarea perioadei de siguranță. Ciclul de  dezgheț    în timpul  modului  de funcționare de  iarnă  se  
efectuează  întotdeauna  pe partea     utilizatorului,  niciodată pe rezervorul sanitar  water.   
Notă: 
- Dacă H10  =  1/3/5,      oprirea de   la distanță  a  unității  (pornire de la distanță)    sau  de la  controlerul  unității de bord  

sau de la panoul de control de la distanță nu are niciun efect asupra modului de funcționare sanitar. Unitatea va fi 
plasată în modul sanitar ca setare a priorității  după pornire. Afișajul unității de bord arată temperatura măsurată de senzorul 
plasat în interiorul rezervorului  de apă sanitar. După finalizarea ciclului sanitar, afișajul se întoarce pentru a arăta 
temperatura senzorului de  apă de evacuare. 

- Dacă intrarea digitală ON-OFF de la distanță (terminale onoff-onoff) este deschisă, cu activarea funcției apei calde menajere 
(H10=1), unitateadisplay de la bord afișează codul "SAN". După încheierea ciclului sanitar, afișajul revine pentru a afișa    
codul  "E00" indicând faptul  că   contactul ON-OFF  la distanță este deschis. 

- Dacă H10 = 2/4/6, funcția de oprire de la distanță dezîntânzează producția de apă caldă menajeră și, de asemenea, 
funcționarea pompei de căldură  în  încălzire și răcire pe partea instalației. 

6.10.1 Memorarea   senzorului    în  modul de încălzire 
În   cazul  commutării  de la utilizatorii de apă    la apa caldă    menajeră,  senzorul de temperatură commută  de la  un "senzor de 
temperatură de evacuare a     apei" la un   "senzor de temperatură al rezervorului de apă". Din acest motiv, în modul de încălzire, 
ultima valoare citită de  senzor  va  fi  memorată înainte de a trece la modul DHW. 
Atunci când se realizează termoreglarea DHW, temperatura de referință de pe partea instalației va lua valoarea care este memorată 
anterior. 
Funcția  de memorie  va  fi  întreruptă: 

- Atunci când  temperatura detectată    de    senzor  devine  mai scăzutădecât valoarea   memorată;   
- Sau după  o  perioadă egală cu    b06  secunde  (implicit  45  secunde). 

6.10.2 Modul sanitar de apelare de la  intrare  digitală 
În     cazul în care  o  intrare  digitală  este  configurată  pentru  activarea        modului de apă    sanitară  (în locul  senzorului de  
temperatură  DHW),  sistemul  va  fi  plasat  în  modul  sanitar  atunci când    intrarea  digitală  este  închisă  (același    comportament  
este  obținut atunci când temperatura DHW  <  (G03  –  Pa  b03))  și  producția  DHW se termină atunci când intrarea digitală este 
deschisă. 
Notă: Dacă este instalat și configurat un  senzor de temperatură DHW, această gestionare va fi ignorată, iar termoreglarea se va  
face  pe   baza   temperaturii    detectate de  senzor. 

 

Porturile Terminal Funcţia Parametru Valoarea Descrierea / 
INTRAR
E 
DIGIT
ALĂ 

ST8 /  ST8 Apel DHW 
(Nu este activat  în  mod 

implicit) 

H53 28=Apel DHW  Intrare  digitală fără tensiune 

Ieşire DO5 (Fază) 
DO5N (Neutru) 

Supapă  DHW (sanitară) 
(Nu este activat  în  mod 

implicit) 

H90 6 = supapă 
DHW 

Sub tensiune  de ieșire o singură 
fază 

230Vac, 50Hz, 2A(AC1) 

În   cazul  în care  o  intrare  digitală  este  configurată  pentru        apelarea  funcției  sanitare de apă    (în locul  senzorului),    pompa  de  
căldură  va  fi  plasată în modul  sanitar atunci când  intrarea  digitală  este  închisă  și  iese  din  producția  DHW atunci când  intrarea  
digitală  este  deschisă. 
Punctul de fixare  DHW al pompei  de    căldură  nu  este luat în considerare  aici,  gestionarea  sa  este  responsabilitatea  proiectantului,  
care trebuie să  ia  în  considerare  protecția  DHW  și  configurația    întregului  sistem.   
Notă:    Este  posibil  să  inversați  polaritatea    intrării  digitale,   pentru a face acest  lucru,  vă rugăm  să  contactați biroul nostru  
tehnic.   
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6.10.3 Modul de încălzire pe rezervorul de apă  caldă  menajeră   
Pentru următoarea setare Pa H130=1, unitatea utilizează rezervorul de apă caldă menajeră, de asemenea, pentru încălzirea laterală 
a instalației. În aceste  condiții, prin urmare, releul care controlează supapa DHW, care va fi alimentat în timpul funcționării de 
încălzire și nu numai în modul DHW.   
În timpul perioadei  de decongelare  și  în  modul  cooling  supapa    va  fi  de-energizat. 

6.11 Injecție cu vapori (numai  pentru versiunea LT)   
Ciclul de injectare a vaporilor, în care se utilizează un lichid de subrăciire pentru îmbunătățirea performanțelor în aplicații avansate 
la temperaturi scăzute prin  injectarea  aburului    în interiorul  compresorului  la o presiune intermediară.     

 
În desenul de mai sus arată o diagramă simplificată a unui circuit de agent frigorific care utilizează monocompresor de injecție și 
schimbător intermediar cu injecție "economizor". Scopul injecției este de a obține o răcire "intermediară" a compresorului în  sauder 
pentru a limita temperatura dedescărcare sub valorile critice și pentru a-i permite să funcționeze chiar și cu  raporturi de compresie 
foarte ridicate (de exemplu,  în special  cu  temperatură exterioară  foarte  scăzută  și  temperatură  ridicată  a   apei produse).   
După puteți vedea from diagrama, acest lucru este obținut desenând o parte a lichidului după condensator și făcându-l să se extindă 
prin  supapa LEV2, care va fi definită ca "VEIV", la o temperatură intermediară între temperatura de evaporare și  temperatur de 
condensaree, în interiorul unui schimbător de freon-freon numit economizor și prin ea lichidul rămas trece permițând  creșterea  
semnificativă a sub răcirii. 
Gazul extins economizorul este apoi "injectat" în compresor într-un punct intermediar al compresiei, astfel încât să  provoace  o 
răcire care permite  menținerea temperaturii  de evacuare  în  limitele  prestabilite. 
Ciclul descris mai sus este reprezentat pe diagrama presiune-entalpie, în partea laterală a diagramei unde a reprezentat punctul 2 
condițiile gazului la sfârșitul compresiei cu aspirație efectuată întotdeauna în condițiile de la punctul 1, dar fără injecție de vapori. 
Prin urmare, este evident că principalele efecte ale injecției sunt cele de creștere a subrăcirii lichidelor de la temperatura de 3 to cea 
de la punctul 4 egală cu aproximativ 10 - 15°C și scăderea supraîncălzirii la punctul 2' la punctul 2 (aproximativ  15  -  30°C). Vă rugăm 
să    consultați  punctul  10.8 pentru modificarea parametrilor.   

În secțiunea  următoare,  pentru  a  fi în concordanță  cu    manualele, se adoptă definițiile  de mai jos:   
VEIV = Supapă electronică de injecție 
de vapori  VEE  = supapă electronică de 
expansiune principală  SSH  =  
supraîncălzire  în aspirație 
DSH =  supraîncălzire  la  evacuare 
SSH I°  =  supraîncălzire  la  inactive  injectare 
SSH II°=  supraîncălzire  la  injectarea  activă 

Aici, în  mai jos  sunt  descrise  algoritmii    utilizați  în  controlul  injecției  de  vapori și / sau  dublu  set  de  supraîncălzire. 
Gestionarea    este activată dacă aveți toate resursele  necesare. 
       În special,  este  necesar ca    parametrul  v22  (numărul  treptei  supapei de injectare  a vaporilor)  să  nu  fie  0.         Supapa de 
expansiune pentru injecția de vapori situată pe modulul de  expansiune  I/O numărul 1. 
Faptul  că  v22  este  diferit  de  0  permite  automat  prezența      primului  modul  de  expansiune  I/O. 

6.11.1 Circuit principal VEE,  Control dublu   
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1) Senzor pentru  calcularea calculului  supraîncălzirii    circuitului  primar   
Dacă   parametrul  v22  este  setat  să  fie  0,  injecția  va  fi  dezactivată.   

2) Sistemul SSH 
Sistemul "SSH" este implementat în prezent  și este întotdeauna  utilizat 
Pentru calculul  supraîncălzirii  se  utilizează: 
- Senzor de presiune de aspirare 
- Senzor de temperatură de aspirare 
Este necesar  să  fi  montat  acești  doi  senzori. 

3) Calculul DSH 
Cei doi  senzori de  mai jos  sunt  utilizați  pentru  evaluarea  supraîncălzirii    la evacuarea DSH:   
- Senzor de presiune de evacuare 
- Senzor de temperatură a gazelor de eșapament 

6.11.2 Supapă  electronică de injecție VEIV 

1) Senzori pentru  calculul  supraîncălzirii  pentru  injectarea  vaporilor   
Gestionarea  VEIV  (Valvă  electronică  de  injecție  cu vapori)  necesită    achiziționarea    următoarelor  valori:   
- Un senzor de  temperatură  (T1)  poziționat  între  injectarea  compresorului    și schimbătorul de  căldură  prin injecție de 

vapori.   
- Un traductor de presiune, poziționat între injectarea compresorului și schimbătorul de căldură prin injecție de 

vapori pentru obținerea    temperaturii  de  saturație  T2 a agentului  frigorific  care  corespunde  presiunii  detectate.   
Notă: T2 este diferit de cel obținut pentru gestionarea VEE, și apoi nu este nici cel de evacuare, nici cel de aspirație a 
compresorului. Starea necesară pentru ca funcția de injectare a vaporilor să fie activă în plus, senzorii T1 și T2  trebuie să  
fie  mounted și  configurat. 

2) Controlul electronic al supapelor    cu circuit de injectare a  vaporilor   
În   cazul          compresoarelor  multi-invertor    și  dacă  sunt  prezente  în plus față  de  VEE, de asemenea,  VEIV,  
gestionarea  supapelor trebuie să   fie după cum  urmează. 
Gestionarea      VEE  continuă  cu      ajustarea    SSH  până la  îndeplinirea  uneia    dintre   următoarele condiții,  în  funcție de 
modul  de  funcționare: 
Funcționarea  pompei de căldură 

(Eq.1) T aer < T aer set (v09) Funcționarea 

chiller  (Eq.2)  T  aer > T  aer  set  (v10)  
Funcționarea pompei de  căldură 

Înainte de a continua,  ecuația    trebuie să  fie:  în mod continuu,    îndeplinită  sau  neîmplinită,  respectiv,  pentru  v11  
minute  (împlinire)  și  v12  minute  (neîmplinire). La    pornire,  unitatea    pornește cu ecuația neîmplinită.     

6.11.3 Supapă de injectare  a vaporilor  (VEIV) 

Chiar și după îndeplinirea uneia  dintre  cele  două  ecuații  (Eq.1 sau  Eq.2), supapa VEIV trebuie să  rămână  închisă până când este   
îndeplinită  condiția de mai jos:   

(Eq.3) DSH  >  
v13 

Înainte de a continua,  ecuația    trebuie    îndeplinită  sau  neîndeplinită,  în  mod  continuu,  respectiv  v14/v15  minute  (îndeplinite)  și 
v16/v17 minute  (neîndeplionate). 
După îndeplinirea      condiției,  supapa   va fi  gestionată  în urma  supraîncălzirii    date  de: 

- ISH (supraîncălzirea  injecției cu  vapori)    =  T1  (detectat)  -  T2  (rezultat) 
Recunoașterea situației valorii DHS neîndeplitoare precondiționate va închide supapa VEIV. La oprirea compresoarelor,  supapa  VEIV    
va  fi  închisă,  iar logica de control de mai sus  va  fi reluată  numai  după  reaprindere.     
În cazul sistemelor multicompresoare, în plus față de supapa VEIV, fiecare compresor va avea propria supapă ON/OFF pentru a 
permite  injectarea vaporilor numai atunci când compresorul corespunzător este pornit și nu numai la îndeplinirea condițiilor de mai 
sus. Supapa care permite injectarea vaporilor se va porni numai atunci când compresorul este pornit timp de cel puțin  v18  secunde 
și  injecția  este  activă. 

• Pașii inițiali: Setați numărul de pași inițiali ai supapei. La prima deschidere a supapei, comanda de supraîncălzire este 
ocolită  pentru Pa  v18  secunde, iar supapa poziționată cu această valoare inițială. După sfârșitul  v18  secunde, controlul 
supraîncălzirii  va  fi  activat. 

• Algoritmul de control al supapei de injectare avaporilor : Controlul este de tip PID (proporțional/integral/derivat) 
funcționează pe  variabila de proces ISH. Deschiderea supapei poate varia între treptele maxime (v22) și cele minime (în 
funcție de modul de  funcționare).   

7 ALTE FUNCȚII  DE CONTROL  CU  MODULUL GI DE GESTIONARE A  INSTALAȚIEI    (opțional) 
Prezența kitului opțional de gestionare a instalațiilor GI vă permite să obțineți un al treilea controler situat în interiorul plăcii electrice 
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care acționează ca un modul de expansiune a porturilor I/O. Prin intermediul acestui ultim controler, este, prin urmare, posibil să se 
mărească numărul dections de distracție logică care pot fi gestionate de către controlerul principal; în special, aceste funcții logice 
se referă la gestionarea instalației, astfel este descris mai jos. 

1. Elemente auxiliare de încălzire 
• Încălzitor electric  auxiliar de uzină 
• Încălzitor  electric  auxiliar DHW 
• Încălzitor electric de degivrare  

2. Gestionare a punctelor de  set dublu 
3. Managementul  circulator secundar 
4. Avertizare 

• Decongelare 
• Managementul fabricii 
• Alarmă 
• Blocarea  aparatului 

Funcțiile descrise mai jos pot fi activate de la controlerul de bord care se află pe panoul frontal al unității i-HP. Modelele  
LT  sunt  livrate cu modulul de management al fabricii.   

7.1 Elemente auxiliare de încălzire 
În unele configurații ale sistemelor de instalații,este necesară utilizarea unui încălzitor electric auxiliar pentru partea sistemului 
și/sau a DHW. Pentru a  defini    modul de utilizare  a            încălzitoarelor  electrice    auxiliare  pentru  sistemul  de instalații și 
partea DHW,    trebuie să  setați parametrul"r24"  după cum  urmează.   

- r24=0 Încălzitoare electrice  auxiliare  neutilizate;     
- r24=1 Utilizarea  numai  a  încălzitorului  electric    auxiliar  al  părții centralei;     
- r24=2 Utilizarea  numai  a încălzitorului    electric  auxiliar  DHW;   
- r24=3 Utilizarea atât a încălzitoarelor  electrice    auxiliare  de  pe partea  de plante,  cât și  a producției  casnice  (sanitare) de 

apă  caldă.   
Pentru a modifica    parametrii,  consultați    punctul  10.10. 

7.1.1 Încălzitor electric  auxiliar al instalației 

În   configurațiile unor        instalații,    ar putea  fi necesară utilizarea unui încălzitor electric auxiliar pentru  partea  sistemului instalației.     
În cazul în care  temperatura de reglare  rămâne  sub   punctul   de aplicare a  apei  în  încălzire  (Hea)  -  0,5°C  pentru  o  perioadă  de  
timp  egală cu  r12,  încălzitorul  electric  auxiliar  va  fi  activat în funcție  de  funcționarea în  articulație  sau  în  condiții  de  substituție    
a  unității  indicate  la    punctul 
 7.2. Încălzitorul  electric    se  oprește  după  atingerea  punctului de setare  (luând  în considerare un  eventual  set  de  offset  cu  
parametrii  r29 
sau r30  (a se vedea  punctul  7.3.6). 
În cazul în care  temperatura  de  reglare  rămâne  mai mică  decât  punctul de reglare a  apei  –  r11(°C)  și    unitatea  este  blocată,    
care  este  cauzată de o alarmă de  eroare,    încălzitorul  electric    va  fi  activat. Apoi se va  opri atunci când    se rezolvă alarma de 
blocare.   

Pentru a activa  această  funcție    ar trebui să  setați  CnF  și  rE  prin  obținerea  accesului    la  acești  doi  parametri  folosind parola de 
întreținere:   

7.1.2 Încălzitor electric auxiliar al  instalației    în  ciclu  de dezgheț 

În timpul ciclului de decongelare, prin setarea  r21 =1  (în plus față de  r10=1  și  r24=1 sau 3)încălzitorul electric al părții centralei 
va fi activat dacă este necesar (atunci când temperatura de reglare mai mică decât punctul de reglare a apei - r11 (°C)), fără a 
așteptatimpul  determinat  de  r12. 

7.1.3 Auxilia ry încălzitor  electric  de  producție  DHW  

Este o resursă de energie suplimentară pentru încălzirea rezervorului de apă caldă menajeră atunci când compresorul nu este capabil 
să ajungă singur la temperatura stabilită într-un  timp rezonabil. 
Pentru a activa  o astfel de funcție,   ar trebui să  introduceți  în  parametrii  tel CnF  și  rF  utilizând   parola de întreținere.     

 

Porturile Terminale Funcţia Parametru Valoarea Descrierea / 

Ieşire DO4E (fază) 
DO4EN (neutru) 

Elemente auxiliare de 
încălzire 
(Nu este activ în    mod 
implicit) 

H89 0 =  Ieșire digitală  neatribui   
26=Încălzitor electric    auxiliar 
DHW 

Sub tensiune de ieșire 
monofazată  230Vac,  50Hz,  
2A(AC1) 

  Activarea     funcției r15 1  

  Întârzierea  activării  
încălzitorului  electric  
auxiliar  DHW 

r16 10min (implicit)  

  Tipul   de  utilizare  a 
încălzitoare electrice r24 2 sau 3  
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În cazul în care producția de apă caldă DHW durează o perioadă de timp mai mare decât r16  (minute) și unitatea este blocată din 
cauza unei intervenții de alarmă, încălzitorul electric va fi activat. Se oprește când unitatea încheie producția DHW. Încălzitorul 
electric auxiliar DHW  poate fi, de asemenea, activat cu pompa de căldură funcționează în cazul în care mașina este în funcțiune în 
comun sau în operațiunea de substituție   indicată la  punctul  7.2.   Pentru a  modifica    parametrii, puteți verifica    punctul  10.10. 

7.1.4 Un încălzitor  electric auxiliar  atât pentru  partea de plante,  cât  și  pentru producția  DHW 

Prin configurarea încălzitorului electric auxiliar pentru producția de  DHW  cu ajutorul următoarei setări  r15=2,  atunci când  
încălzitorul  electric auxiliar este  necesar  pentru partea de producție  și/sau  încălzire    a instalației  DHW  și/sau a instalației  în 
modul de decongelare,    încălzitorul    electric  declarat pentru producția   DHW  va  fi  activat,  permițându-vă  să obțineți  un singur 
încălzitor electric      auxiliar. 

7.1.5 Modul de selecție a încălzitoarelor  electrice    auxiliare 

Este posibil să se stabilească prioritatea ordinii de activare a încălzitoarelor electrice auxiliare din partea instalației și a părții DHW, 
conform descrierii de mai jos: 

1. r14=0 (implicit),      încălzitoarele    sunt  activate  simultan  dacă sunt prezente; 
2. r14=1,  încălzitoarele  sunt  activate,  altele decât cele care  se 

2.1 r20=0,    prioritatea  este  pentru    instalație  (încălzitorul electric de uz casnic va funcționa  numai  dacă  se 
realizează termoreglarea  pentru încălzirea    părții  centrale);   

2.2 r20=1,    prioritatea  este  pentru    DHW    (încălzitorul    din partea    instalației    va  funcționa  numai  dacă se 
realizează termoreglarea    încălzitorului  DHW).   

7.1.6 Gestionarea   circulatorului    cu  încălzitor  electric  activ 

Este  posibilă    activarea    circulației pompei    de    căldură    atunci când  sistemul  instalației  și/sau    încălzitoarele  electrice  
auxiliare  DHW  sunt  active  în  absența  operațiunilor  compresoarelor    (pentru  înlocuire, pentru  alarmă  sau  pentru integrare în 
banda II sau  III). 
Pentru a activa o astfel de  funcție,    ar trebui să  introduceți    parametrii  Fro  folosind parola de      serviciu. 

• r33 =  0:  Sistemul  circulator al pompei  de  căldură  va  fi  activat  la  cererea    compresoarelor sau  de  către  cazan.   
• r33 =  1:  Circulatorul    pompei  de  căldură  va  fi  activat dacă sistemul de încălzire  electrică  cu circuit de plante  este  activ. 
• r33 =  2:  Sistemul  circulator  al  pompei de căldură  va  fi  activat dacă încălzitorul  electric    DHW  este  activ. 
• r33 =  3:  Sistemul  circulator al pompei  de    căldură  va  fi  activat  dacă  sistemul de încălzire  electrică  al instalației    sau  

dacă  încălzitorul  electric    DHW  este  activ. 
Circulatorul  va  opri  funcționarea    după  post-pompare  (P02). Pentru a  modifica    parametrii,  consultați    punctul  10.10. 

7.2 Activarea cazanului 
Este  o resursă   suplimentară    care  permite  cazanului    în  integrare  sau  în  înlocuirea pompei de  căldură.   
Pentru a modifica    parametrii, consultați    punctul  10.10. Selectați    modul  de  operare prin setarea  parametrului    "r23" dupăcum  
urmează: 

- r23=0 cazan (implicit)    neutilizat    (prioritatea  intervenției    este  pentru  încălzitoarele electrice);   
- r23=1 cazan  utilizat  doar  pe  partea de plante  (prioritatea  intervenției    este  pentru  încălzitoarele electrice);   
- r23=2 cazan  utilizat  doar  pentru  apa  calda  DHW  (prioritatea de  interventie este pentru  incalzitoarele electrice);   
- r23=3 cazan  (implicit)  utilizat atât pentru apa  caldă  DHW, cât și  pentru  partea  instalației  (prioritatea  intervenției    este  

pentru  încălzitoarele electrice);   
- r23=4 cazan  utilizat  numai  pentru  partea de instalație  cu  prioritate  (fără  prioritate de intervenție  pentru  încălzitoarele 

electrice);   
- r23=5 cazan  utilizat  numai  pentru  apa  caldă  DHW  cu  prioritate  (fără  prioritate de intervenție  pentru  încălzitoarele 

electrice);   
- r23=6 cazan  utilizat atât pe DHW,  cât și pe  partea  centrală  cu    prioritate  (fără  prioritate de 

intervenție  pentru  încălzitoarele  electrice); Setările  parametrului  "r32"  pentru  echipamentele cazanului:   
• r32 =  0:  cazan fără    pompă de circulație  cu  termoreglare care urmează să  fie  efectuată de unitatea pompei  de    

căldură.   
• r32 =    1:  cazan  echipat  cu  o  pompă de circulație  independentă  cu  termoreglare care urmează să  fie  

efectuată de unitatea pompei  de  căldură.   
• r32 =  2:  cazan fără  pompă  de circulație  cu  termoreglare  independentă. 
• r32 =  3:  cazan  echipat  cu  o  pompă de circulație  cu  termoreglare independentă.   

 

Port Terminal Funcţia Parametru Valoarea Descrierea / 
 

Ieşire DO4E (fază) 
DO4EN  
(neutru) 

Elemente auxiliare de 
încălzire (neactive  în  
mod implicit) 

 

H89 
0 = Ieșire digitală neatribuită 26 =  
încălzitor  electric  auxiliar  DHW 
29 = Activarea  cazanului     

Sub tensiune de ieșire 
monofazată  230Vac,  50Hz,  
2A(AC1) 

  Tipul de  utilizare  a  cazanului   r23 1/2/3/4/5/6  

  Cazanul este  instalat r32 1/2/3  

Modurile de intervenție    ale    cazanului    sunt  stabilite conform descrierii de  la punctul  7.2. 
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7.3 Activarea   încălzitorului  electric  auxiliar  și  a  cazanului  în timpul  funcționării de   
îmbinare/înlocuire  a  compresorului   

Sistemele auxiliare disponibile  pentru operațiunea în comun  sau      operațiunea  de substituție sunt  următoarele:   
- Cazan 
- Încălzitor electric  auxiliar de uzină 
- Încălzitor  electric  auxiliar DHW 

Având  în vedere modul de încălzire  și  sanitare  de  funcționare,  aveți    4  tipuri  de  funcționare: 

Pentru   modelele    i-HP  LT parametrul r08  =-20°C 

La   modificarea    valorilor parametrilor     r22,  r28,  r08,  trebuie  să  respectați  următoarea  condiție:  r22  ≥  r28  ≥  r08.   
Puteți elimina zona corespunzătoare "în operațiunea comună I" doar prinpunerea  r22 =r28; puteți elimina, de asemenea, zona  
corespunzătoare "în operațiunea comunăII" prinpunerea  r28 =r08; și, prin urmare, puteți elimina atât "înoperațiunile comune I 
și II"doar  prin  setarea  celor  trei  parametri  ca  următoarea  configurație  r22 = r28 = r08. 

7.3.1 Funcționarea în  modul  pompă de  căldură 

Funcționarea normală a  pompei  de  căldură  în  care  încălzitoarele    electrice  și-sau  cazanul    wiva  fi  activat  numai în cazul în 
care  pompa de căldură  intră  în  eroare-alarmă. 

7.3.2 În exploatarea  în comun  (ZONA I) 

În cazul în care temperatura aerului exterior este inclusă între r22  și  r28,  compresorul funcționează în sinergie cu încălzitoarele 
electrice auxiliare în timpul iernii    și cu modul de apă caldă  menajeră  (sanitară).   

In această zonă de     operare,    pompa de căldură  va începe  de la  început și  apoi  dispozitivele  de încălzire electrice auxiliare  din 
partea  instalației  vor  funcționa după  o  perioadă de  timp  dată  de  r12  (în  minute) și  după  r16  (în  minute) încălzitoarele 
electrice auxiliare DHW  vor  începe să   funcționeze.   
Prioritățile de activare sunt  definite  de    parametrii  r14,  r20,  r23  și  r24. 
Operațiunea  devine  normală  dacă    temperatura  crește  peste    valoarea indicată    de  r22+  1,0°C. 
Note: 
În funcționarea în comun, temperatura cazanului este controlată de senzorul de la distanță al temperaturii apei al circuitului 
instalației (dacă este activat), în special în cazul în care atura de temperamentmăsuratăde senzorul de la distanță este mai mică 
decât punctul de set  Hea,cazanul va fi activat,  și  apoi  va  fi  dezactivat atunci când    temperatura măsurată de senzorul  de    la 
distanță  este  mai mare decât punctul de setare  Hea. 
Cazanul va fi gestionat de senzorul de temperatură de ieșire al pompei de căldură în cazul în care senzorul de la distanță al circuitului 
instalației de apă nu este activat. 

7.3.3 În exploatarea  în comun  (ZONA  II) 
În cazul în care temperatura aerului exterior este inclusă între r28  și  r08,compresorul va funcționa însinergie cu încălzitoarele 
electrice auxiliare.   
În această zonă de operare, dispozitivele vor începe să funcționeze în următoarea stare de funcționare: la început cazanul va începe 
funcționarea, apoi pompa de căldură și sistemul de încălzire electrică auxiliară a circuitului instalației vorîncepe săfuncționeze după 
o perioadă de timp dată de  r12  (în  minute)  și după  r16  (în  minute)   încălzitoarele electrice auxiliare DHW  vor începe să 
funcționeze.   
Prioritățile de activare  sunt  definite  de    următorii  parametri  r14,  r20,  r23  și  r24.    
Operațiunea    devine  normală  dacă    temperatura  crește  peste  valoarea  r28+1,0°C. 
Notă: În funcționarea în comun, temperatura cazanului este reglată de senzorul de la distanță al temperaturii apei din circuitul 
instalației  (dacă este activat), în special în cazul în care atura de temperamentmăsurată de acest senzor de la distanță este mai mică 
decât punctul desetare  Hea, cazanul va fi  activat,  și  apoi  va  fi  dezactivat atunci când    temperatura  măsurată  de    senzorul de 
la distanță  este  mai mare decât setpoint  Hea. 
Cazanul  va  fi  gestionat de senzorul  de    evacuare al pompei de căldură  în  cazul în care senzorul de  la distanță al circuitului    instalației  
de  apă  nu  este  activ. 
7.3.4 În operațiunea de  substituție 
Dacă   temperatura  aerului  exterior  scade  sub  r08,  funcționarea  compresorului    va  fi  inhibată. 

În cazul în care sistemul auxiliar este compus din circuitul instalației și/sau din încălzitoarele electrice DHW, acestea vor fi 
activate în locul compresorului cu o durată definită de  r12  (minute) pentru partea circuitului instalației și de  r16  (minute) 
pentru partea de apă  caldă  menajeră. 
În timpul operațiunii de substituție, în schimb, nu este necesar să se permită încălzitoarelor electrice auxiliare  cu parametrul 
r10  sau  r15, deoarece încălzitoarele electrice auxiliare funcționează în substituție (și nu ca sisteme auxiliare de încălzire) la 
pompa de căldură (tpână în prezent  este  suficient  să  se  selecteze    tipul  de  utilizare a încălzitoarelor  electrice  auxiliare  
prin  setarea  numai a parametrului    r24). 
În cazul în care  sistemul  auxiliar  este un  cazan  cu circulator propriu    -zis  (r32  =  1  sau  3). 

Circulatorul  pompei  de    căldură  va  fi  oprit,  cazanul    va fi  activat  după  P01  (implicit  30  secunde). 
Notă: Când  are loc      protecția  pentru  decongelare  pe partea de apă,    pompa  de utilizare va fi  activată  (sau  va  rămâne  
pornită). 
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În cazul în care sistemul auxiliar de substituție este un cazan cu temperatura corespunzătoare 
control (r32  =  2  sau  3). Cazanul    va  fi  activat  independent decât termoreglarea pompei de    
căldură.   
În cazul în care sistemul auxiliar de substituție este un cazan fără circulator (r32  
=  0  sau  2). Circulatorul   pompei de    căldură  va  fi activ atunci când  cazanul    
este activat. 

Compresorul  va  fi  activat din nou  dacă    temperatura  crește  peste    valoarea    r08+  r09  (°C)  (implicit    r09=1,0°C) 
7.3.5 Ozona de perație - activarea încălzitorului electric auxiliar și a cazanului (senzorul de temperatură a apei din 

circuitul instalației nu este  activat) 
Configurațiile posibile ale parametrilor legați de încălzitoarele auxiliare sunt enumerate mai jos în tabelele 1, 2, 3 și 4, care sunt   
împărțite pe zone de funcționare (coloanele parametrilor "MODE" și"rxx"indică modul defuncționare și valorile posibile ale 
parametrilor pentru a permite încălzitoarelor auxiliare să intervină în conformitate cu o ordine predefinită de intervenție, atunci 
când unitatea funcționează într-un anumit tip de funcționare; mai multe moduri și valori ale parametrilor pot fi selectate alternativ 
și sunt  raportate  în    aceeași  celulă separată  de simbolul "/"). 

 
TABELUL 1.   FUNCȚIONAREA NORMALĂ ÎN  

MODUL  POMPĂ DE  CĂLDURĂ 
 

Nr
. 

ORDINEA DE INTERVENȚIE A 
ÎNCĂLZITOARELOR  ELECTRICE    

AUXILIARE  (atunci când 
punctul de setare  nu  este  atins,  

iar   
unitatea este  în stare de alarmă) 

 

Modul 

 

Operațiunea 

 

r10 

 

r15 

 

r12 

 

r16 

 

r23 

 

r24 

1 1) Încălzitor electric auxiliar  de  plante CĂLDURĂ/CĂLDU
RĂ+SAN 

Căldură 1 0/1/2 / / 0/2/5 1/3 

2 1) Cazan CĂLDURĂ/CĂLDU
RĂ+SAN 

Căldură 0/1 0/1/2 / / 1/3/4/6 0/2 

3 1) Încălzitor  electric auxiliar al 
instalației   

2) După r12  minute,  Cazan 

CĂLDURĂ/CĂLDU
RĂ+SAN 

Căldură 1 0/1/2 Configur
area 
minutel
or 

/ 1/3 1/3 

 
4 

1) Cazan 
2) După r12 minute , instalație de 
încălzire electricăauxiliară   

 
CĂLDURĂ/CĂLDU

RĂ+SAN 

 
Căldură 

 
1 

 
0/1/2 

 
Configur
area 
minutel
or 

 
/ 

 
4/6 

 
1/3 

5 1) Încălzitor electric auxiliar  de  DHW CĂLDURĂ+SAN San 0/1 1 / / 0/1/4 2/3 

6 1) Cazan HEAT+ SAN  
/  COOL+  
SAN 

San 0/1 0/1/2 / / 2/3/5/6 0/1 

7 1) Încălzitor electric auxiliar de  DHW 
2) După r15  minute,  cazan CĂLDURĂ+ SAN San 0/1 1 / Configur

area 
minutel
or 

2/3 2/3 

 
8 

1) Cazan 
2) După r15  minute,  încălzitorul 
electric  auxiliar al DHW 

 
CĂLDURĂ+SAN 

 
San 

 
0/1 

 
1 

 
/ Configur

area 
minutel
or 

 
5/6 

 
2/3 

9 1) Încălzitor  electric  auxiliar  de 
Plantă/DHW 

CĂLDURĂ/CĂLDU
RĂ+SAN 

În CĂLDURĂ  SAU  
în  SAN 

1 1 / / 0 3 

10 1) Cazan CĂLDURĂ/CĂLDU
RĂ+SAN 

În CĂLDURĂ  SAU  
în  SAN 

0/1 0/1/2 / / 3/6 0 

11 1) Încălzitor  electric auxiliar al 
instalației/DHW   

2) După r12  minute,  Cazan 

CĂLDUR
Ă / 
CĂLDURĂ +  
SAN 

În CĂLDURĂ  SAU  
în  SAN 

1 1 Configur
area 
minutel
or 

Configur
area 
minutel
or 

3 3 

 
12 

1) Cazan 
2) După r12  minute,  încălzitorul 
electric  auxiliar al instalației/DHW 

CĂLDUR
Ă / 
CĂLDURĂ +  
SAN 

 
În CĂLDURĂ  SAU  

în  SAN 

 
1 

 
1 Configur

area 
minutel
or 

Configur
area 
minutel
or 

 
6 

 
3 

 
TABELUL 2.   OPERAȚIUNEA 

COMUNĂ "ZONA  1" 
 

Nr
. 

ORDINEA DE INTERVENȚIE A 
ECHIPAMENTELOR DE ÎNCĂLZIRE  
(în cazul  în care 
setpoint nu  este  atins) 

 
Modul 

 
Operațiunea 

 
r10 

 
r15 

 
r12 

 
r16 

 
r23 

 
r24 
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1 

1) Pompă de căldură 
2) După r12 minute, încălzitor  
electric auxiliar de plante 

CĂLDUR
Ă / 
CĂLDURĂ +  
SAN 

 
Căldură 

 
1 

 
0/1/2 Configur

area 
minutel
or 

 
/ 

 
0/2/5 

 
1/3 

2 1) Pompă de căldură 
2) După r12  minute,  cazan 

CĂLDUR
Ă / 
CĂLDURĂ+
SAN 

Căldură 0/1 0/1/2 Configur
area 
minutel
or 

/ 1/3/4/6 0/2 

 
3 

1) Pompă de căldură 
2) După r12 minute, încălzitor  
electric auxiliar de plante 
3) După r12  minute mai târziu,  cazan 

 
CĂLDUR

Ă / 
CĂLDURĂ+
SAN 

 
Căldură 

 
1 

 
0/1/2 

 
Configur
area 
minutel
or 

 
/ 

 
1/3 

 
1/3 

 
4 

1) Pompa di  calore 
2) După r12  minute,  cazan 
3) După r12  minute mai 
târziu, de plante  auxiliare de 
încălzire  electrică 

 
CĂLDUR

Ă / 
CĂLDURĂ +  
SAN 

 
Căldură 

 
1 

 
0/1/2 

 
Configur
area 
minutel
or 

 
/ 

 
4/6 

 
1/3 

5 1) Pompă de căldură 
2) După r16  minute,  DHW  E-  

încălzitor 
CĂLDURĂ+

SAN 
San 0/1 1 / Configur

area 
minutel
or 

0/1/4 2/3 

6 1) Pompă de căldură 
2) După r16  minute,  cazan CĂLDURĂ+

SAN 
San 0/1 0/1/2 / Configurar

ea   
Minute 

2/3/5/6 0/1 

 
7 

1) Pompă de căldură 
2) După r16  minute,  DHW  E-  

încălzitor 
3) După r16  minute mai târziu,  cazan 

 
CĂLDURĂ+

SAN 

 
San 

 
0/1 

 
1 

 
/ Configur

area 
minutel
or 

 
2/3 

 
2/3 

 
8 

1) Pompă de căldură 
2) După r16  minute,  cazan 
3) După r16  minute mai 
târziu,  DHW  încălzitor  
electric  auxiliar 

 
CĂLDURĂ+

SAN 

 
San 

 
0/1 

 
1 

 
/ 

 
Configur
area 
minutel
or 

 
5/6 

 
2/3 

 
9 

1) Pompă de căldură 
2) După r12  minute,  încălzitor  
electric  auxiliar  Plant/DHW 

CĂLDUR
Ă / 
CĂLDURĂ +  
SAN 

 
În CĂLDURĂ  SAU  

în  SAN 

 
1 

 
1 Configur

area 
minutel
or 

Configur
area 
minutel
or 

 
0 

 
3 

10 1) Pompă de căldură 
2) După r12  minute,  cazan 

CĂLDURĂ / 
CĂLDURĂ+

SAN 
În CĂLDURĂ  SAU  

în  SAN 
0/1 0/1/2 Configurar

ea   
Minute 

Configurar
ea   
Minute 

3/6 0 

 
11 

1) Pompă de căldură 
2) După r12  minute,  încălzitor  
electric  auxiliar  Plant/DHW 
3) După r12  minute mai târziu,  cazan 

 
CĂLDUR

Ă / 
CĂLDURĂ+
SAN 

 
În CĂLDURĂ  SAU  

în  SAN 

 
1 

 
1 

 
Configur
area 
minutel
or 

 
Configur
area 
minutel
or 

 
3 

 
3 

 
12 

1) Pompă de căldură 
2) După r12  minute,  cazan 
3) După r12 minute mai târziu, 
încălzitorul  electric  auxiliar 
Plant/DHW 

 
CĂLDUR

Ă / 
CĂLDURĂ+
SAN 

 
În CĂLDURĂ  SAU  

în  SAN 

 
1 

 
1 

 
Configur
area 
minutel
or 

 
Configur
area 
minutel
or 

 
6 

 
3 
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TABELUL 3.   OPERAȚIUNEA COMUNĂ "ZONA 
2" 

Nr
. 

ORDINEA INTERVENȚIEI   
(Când punctul de  setare  nu  este  

îndeplinit) 

Modul Operațiunea r10 r15 r12 r16 r23 r24 

 
1 

ORDINEA DE INTERVENȚIE A 
ECHIPAMENTELOR DE  ÎNCĂLZIRE    
(în cazul  în care 
setpoint nu  este  atins) 

CĂLDUR
Ă / 
CĂLDURĂ+
SAN 

 
Căldură 

 
0/1 

 
0/1/2 Configur

area 
minutel
or 

 
/ 

 
1/3/4/6 

 
0/2 

2 1) Cazan 
2) După r12  minute, pompa de  

căldură 

CĂLDUR
Ă / 
CĂLDURĂ+
SAN 

Căldură 1 0/1/2 Configur
area 
minutel
or 

/ 1/3 1/3 

 

3 

1) Cazan 
2) După r12  minute, 
încălzitor electric  auxiliar 
de plante 
3) După r12  minute mai târziu, 

pompa de  căldură 

 
CĂLDUR

Ă / 
CĂLDURĂ+
SAN 

 

Căldură 

 

1 

 

0/1/2 

 
Configur
area 
minutel
or 

 

/ 

 

4/6 

 

1/3 

 

4 

1) Cazan 
2) După r12  minute, pompa de  

căldură 
3) După r12 minute mai târziu, 
încălzitor  electric auxiliar  de 
plante 

 
CĂLDUR

Ă / 
CĂLDURĂ+
SAN 

 

Căldură 

 

1 

 

0/1/2 

 
Configur
area 
minutel
or 

 

/ 

 

0/2/5 

 

1/3 

5 1) Încălzitor  electric auxiliar al 
instalației   

2) După r12  minute, pompa de  
căldură 

CĂLDURĂ+S
AN 

San 0/1 0/1/2 / Configur
area 
minutel
or 

2/3/5/6 0/1 

6 1) Cazan 
2) După r15  minute, pompa de  

căldură 

CĂLDURĂ+S
AN 

San 0/1 1 / Configur
area 
minutel
or 

2/3 2/3 

 

7 

1) Cazan 
2) După r15 minute, DHW  
încălzitor  electric auxiliar 
3) După r15  minute mai târziu, 

pompa de  căldură 

 

CĂLDURĂ+S
AN 

 

San 

 

0/1 

 

1 

 

/ 

 
Configur
area 
minutel
or 

 

5/6 

 

2/3 

 

8 

1) Cazan 
2) După r15  minute, pompa de  

căldură 
3) După r15  minute mai 
târziu,  DHW  încălzitor  
electric  auxiliar 

 

CĂLDURĂ+S
AN 

 

San 

 

0/1 

 

1 

 

/ 

 
Configur
area 
minutel
or 

 

0/1/4 

 

2/3 

9 1) Încălzitor  electric  auxiliar DHW 
2) După r15  minute, pompa de  

căldură 

CĂLDUR
Ă / 
CĂLDURĂ+
SAN 

În CĂLDURĂ 
SAU în 
SAN 

1 1 Configur
area 
minutel
or 

Configur
area 
minutel
or 

3/6 0 

10 1) Cazan 
2) După r12  minute, pompa de  

căldură 

CĂLDUR
Ă / 
CĂLDURĂ+
SAN 

În CĂLDURĂ 
SAU în 
SAN 

1 1 Configur
area 
minutel
or 

Configur
area 
minutel
or 

3 3 

 
11 

ORDINEA DE INTERVENȚIE A 
ECHIPAMENTELOR DE  ÎNCĂLZIRE    
(în cazul  în care 
setpoint nu  este  atins) 

CĂLDUR
Ă / 
CĂLDURĂ+
SAN 

 
În CĂLDURĂ 

SAU în 
SAN 

 
1 

 
1 

 
Configur
area 
minutel
or 

 
Configur
area 
minutel
or 

 
6 

 
3 

12 1) Cazan 
2) După r12  minute, pompa de  

căldură 

CĂLDUR
Ă / 
CĂLDURĂ+
SAN 

În CĂLDURĂ 
SAU în 
SAN 

1 1 Configur
area 
minutel
or 

Configur
area 
minutel
or 

0 3 

 

TABELUL 4. ÎN  OPERAȚIUNEA  DE SUBSTITUȚIE 

Nr
. 

ORDINEA INTERVENȚIEI    ÎNCĂLZIRII   
SISTEME (atunci când punctul de  setare  
nu  este  atins) 

Modul Operațiunea r10 r15 r12 r16 r23 r24 
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1 

1) Cazan 
2) După r12 minute, e-încălzitor auxiliar 
al  instalației 

CĂLDUR
Ă / 
CĂLDURĂ+
SAN 

 
Căldu

ră 

 
0/1 

 
0/1/2 Configur

area 
minutel
or 

 
/ 

 
4/6 

 
1/3 

2 1) Instalație auxiliară  E-heater 
2) După r12  minute,  cazan 

CĂLDUR
Ă / 
CĂLDURĂ+
SAN 

Căldu
ră 

0/1 0/1/2 Configur
area 
minutel
or 

/ 1/3 1/3 

 
3 

1) Cazan 
2) După r12  minute, DHW    auxiliare 

electrice 
Încălzire 

 
CĂLDURĂ+S
AN 

 
San 

 
0/1 

 
0/1/2 

 
/ Configur

area 
minutel
or 

 
5/6 

 
2/3 

4 1) DHW Încălzitor auxiliar 
2) După r12  minute,  cazan CĂLDURĂ+S

AN 
San 0/1 0/1/2 / Configur

area 
minutel
or 

2/3 2/3 

 
5 

1) Cazan 
2) După r12 minute, încălzitor electric 
auxiliar de plante / laturi  DHW 

CĂLDUR
Ă / 
CĂLDURĂ+
SAN 

 
În CĂLDURĂ  SAU  
în  SAN 

 
0/1 

 
0/1/2 Configur

area 
minutel
or 

Configur
area 
minutel
or 

 
6 

 
3 

6 1) Încălzitor  electric auxiliar al 
instalației/DHW   

2) După r12  minute,  cazan 

CĂLDUR
Ă / 
CĂLDURĂ+
SAN 

În CĂLDURĂ  SAU  
în  SAN 

0/1 0/1/2 Configur
area 
minutel
or 

Configur
area 
minutel
or 

3 3 

7 1) Cazan 
CĂLDUR

Ă / 
CĂLDURĂ+
SAN 

Căldu
ră 

0/1 0/1/2 Configur
area 
minutel
or 

/ 1/3/4/6 0/2 

8 1) Încălzitor electric auxiliar  al  instalației   CĂLDURĂ / 
CĂLDURĂ+

SAN 

Căldu
ră 

0/1 0/1/2 Configur
area 
minutel
or 

/ 0/2/5 1/3 

9 1) Cazan CĂLDURĂ+S
AN 

San 0/1 0/1/2 / Configurar
ea   
Minute 

2/3/5/6 0/1 

10 1) DHW  încălzitor  electric CĂLDURĂ+S
AN 

San 0/1 0/1/2 / Configurar
ea   
Minute 

0/1/4 2/3 

11 1) Cazan CĂLDURĂ
/ 

În CĂLDURĂ  SAU  
în  SAN 

0/1 0/1/2 Configur
area   

Configurar
ea   

3/6 0 
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  CĂLDURĂ+S
AN 

   Minute Minute   

12 1) Instalație/DHW  Încălzitor electric 
auxiliar 

CĂLDURĂ / 
CĂLDURĂ+

SAN 

În CĂLDURĂ  SAU  
în  SAN 

0/1 0/1/2 Configur
area 
minutel
or 

Configur
area 
minutel
or 

0 3 

Tabelul de mai jos  (5)  prezintă  parametrul    care  trebuie  stabilit    pentru    a  permite  încălzitoarele  electrice  auxiliare  în  modul  
"Vară  și  DHW"  (în acest caz, singurul încălzitor electric auxiliar activ este cel din partea DHW, iar subdiviziunea dintre funcționarea 
normală/comună/substituție    nu  este  validă). 

TABELUL 5. (MODUL DE  FUNCȚIONARE A PRODUCȚIEI DE 
RĂCIRE +  DHW)     

 
 
 

Nr. 

ORDINEA DE INTERVENȚIE A ÎNCĂLZITOARELOR 
TRICE ELEC AUXILIARE 
- atunci când punctul setat nu este atins 
după r16 minute  de la  pornirea  
compresorului 

Sau 
- atunci când punctul de  setare  nu  este  atins  și    
unitatea  este  în stare de alarmă.   

 
 
 

Modul 

 
 
 

Operațiune
a 

 
 
 

r10 

 
 
 

r15 

 
 
 

r12 

 
 
 

r16 

 
 
 

r23 

 
 
 

r24 

 
1 

 
1) DHW  încălzitor  electric auxiliar 

 
COOL+SAN 

 
San 

 
0/1 

 
1 

 
/ Configur

area 
minutel
or 

0/1/2/3/4/ 
5/6 

 
2/3 

Tabelul de mai jos  (6)  arată comportamentul DHW  și    al instalațiilor de încălzire electrică  auxiliară în toate  cazurile  în  care  unitatea  
funcționează.   

TABELUL 6. FUNCȚIONAREA  ÎNCĂLZITOARELOR  
ELECTRICE    AUXILIARE 

Nr. Modul Operațiune
a 

ÎNCĂLZITOR ELECTRIC AUXILIAR AL 
INSTALAȚIEI   

ÎNCĂLZITOR  ELECTRIC AUXILIAR DE  
DHW 

 
 
 

1 

 
 
 

CĂLDURĂ+
SAN 

 
 
 

Căldură 

 
 
 

Acesta funcționează  conform  indicațiilor  din    1,  
2,  3 și  4. 

În timpul   funcționării    "HEAT+SAN",      
termoreglarea    DHW  va  avea  în mod implicit  
prioritate  față de cea a părții    centralei, astfel 
încât,    dacă este necesară termoreglarea, 
unitatea va porni  funcționarea  modului    
"DHW"  și  încălzitorul  electric  auxiliar  din  partea  
DHW se comportă conform  descrierii   
în tabelele    1,  2, 3 și 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CĂLDURĂ+
SAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San 

Numai dacă  sunt  îndeplinite  următoarele  3  
condiții:   
- Se configurează ieșirea pentru încălzitorul 
electric auxiliar din partea instalației; 
-r24=1/3; 
- senzorul de la distanță al temperaturii  
instalației  de  apă  este  instalat  și  configurat; 

 
încălzitorul  electric  auxiliar  al  instalației    este  
disponibil  în  următoarele    cazuri: 

 
- după r12  minute  de la    începutul  numărării    
sale, atunci când  este  activat  anterior  în  modul 
de funcționare  "HEAT"  (a se vedea  linia  nr. 1); 

 
- dacă nu a fost deja  activată  numărarea  sa    în  
modul de funcționare  anterior  "HEAT",  după  r12  
minute de la cerința  de  termoreglare.   

 
În modul DHW, dacă senzorul de la distanță nu este 
setat, încălzitorul electric auxiliar al instalației va fi 
dezactivat  sau  eventuala  numărare a acesteia va 
fi  oprită. 

 
În cazul în care  "contactul de la distanță  pornit"  
se transformă    în stare deschisă,    încălzitorul  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcționează   conform    indicațiilor din  tabelul 
1,2,3 și  4.   
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electric    auxiliar  al  instalației    va 
oprit. 

3 COOL+SAN San Nu este disponibil. Funcționează   conform  indicațiilor  din  TABELUL  
5. 

4 COOL+SAN Cool Nu este disponibil. Nu este disponibil. 

7.3.6 Gestionarea offset-urilor    sistemelor auxiliare 

În timpul funcționării în comun sau în condiții de substituție, pentru cazane și/sau încălzitoare electrice auxiliare (în funcție de 
resursele dumneavoastră și de prioritățile selectate), este posibil să se determine un punct de stabilire în încălzire sau producția de 
DHW mai mare decât cea apompei de căldură tel.   Acest lucru se  realizează prin  setarea unui decalaj de  temperatură pentru 
punctul   stabilit: 

- r29:  Compensarea  temperaturii  pentru  cazanele  și  încălzitoarele  electrice ale   instalației  pentru    primul  punct  stabilit  
(G02); 

- r30:  Compensarea temperaturii    pentru  cazanele  și încălzitoarele electrice ale   instalației    pentru al doilea  set   
punct(G05);   

- r31:  Decalaj de  temperatură  pentru  cazane  și  încălzitoare  electrice  DHW  (G03). 
În acest  fel,    pompa de căldură se     va  opri  atunci când  se atinge   punctul de setare  (G02,  G03,  G05),  iar    diferența de 
temperatură  poate  fi  completată de cazan și / sau încălzitoare  electrice în funcție  de decalajul de temperatură  selectat.   

7.4 Punct dublu 
Funcția de punct  dublu  introduce  un al doilea  punct de  lucru al părții    centralei  (atât în modurile  de răcire,  cât  și în cel de 
încălzire).   
Puteți configura în modulul "GI" o intrare digitală care oferă consimțământul pentru tranziția de la primul la al doilea punct de set 
sau invers.   

7.4.1 Setări 

Parametrul  H129  este  utilizat  pentru  setarea  funcției  dublu  set-point  (din meniul de întreținere).   
 

H129 Operațiune
a 

1 Mod  clasic 
2 Dublu set-point  activ  în funcționarea de vară 
3 Dublu set-punct  activ în operațiunea de  iarnă 
4 Dublu set-point  activ atât în funcționarea de vară, cât    și în 

cea de iarnă 

Pentru a activa    această    funcție,  trebuie să  setați  parametrii  utilizând parola   serviciului  de  întreținere:   
 

Porturile Terminale Funcţia Parametrii Valoar
ea 

Descrierea / 

Digital 
Intrare ID3E / ID3E Punct dublu  setat 

(Nu este    activ în    mod 
implicit) 

H57 0 =  Funcția  neactivă   
26= Punct dublu  setat   Intrare  digitală  fără tensiune 

(1) IEȘIRE DO5E (fază) 
DO5EN (neutru) 

Supapă  cu punct  dublu 
(Nu este    activ în    mod H90 0 =  Ieșire digitală    neatribui   

25 = Supapă  cu  punct  dublu 
Sub tensiune  de ieșire o singură  

fază 
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implicit) 230Vac, 50Hz, 2A(AC1) 

(2) IEȘIRE DO6E (fază) 
DO6EN (neutru) 

Supapă cu punct dublu 
(Nu este    activ în    mod 

implicit) 

H91 0 =  Ieșire digitală    neatribui   
25 = Supapă  cu  punct dublu 

Sub tensiune  de ieșire o singură  
fază 

230Vac, 50Hz, 2A(AC1) 
(1) Nu  se poate selecta pentru  modelele i-HP  LT.   
(2) Selectabil  numai  pentru  modelele i-HP  LT.   
Ieșirea sub tensiune cu contact de schimbare subtensiune commutează în timpul tranziției de la primul la al doilea punct de set și 
invers. Acest lucru poate fi folosit, de exemplu, pentru a  comuta o supapă hidronică pentru devierea fluxului de apă între  radiant  
plfurnică și sisteme de ventilație.   Vă rugăm să folosiți    un  releu atunci când  este  necesar  pentru    linia  de    alimentare  a supapei  
hidronice. 

7.4.2 Punct de set adjuastable 
 

Tip punct de setare Setpoint (Vară/Iarnă) Vară Iarnă 
Primul punct de setare  
(°C) 

Coo/Hea 7 (5÷18) 45 (35÷57) 

Al doilea punct de 
setare  (°C) 

Co2/He2 18 (7÷23) 35 (25÷45) 

Pentru a seta    punctele  de setare din panoul de control  de la bord,    utilizați   butonul SET.   
Al doilea  setpoint  este mai mare  decât  primul  setpoint  în sezonul de  vară  și  este mai mic în sezonul de  iarnă:   
• în timpul verii:  T2  > =  T 
• iarna:  T2  < =  T 

7.4.3 Commutări 

Secvența de commutare  de la punctul de setare  normal  la  al doilea punct de setare: 
1) Schimbarea  punctului de  operare   
2a) în timpul verii: commutarea supapei cu 3 căi numai atunci când se atinge al doilea punct de set -
5°C. 2b. în   timpul iernii:    commutarea  supapei  cu 3  căi  numai  atunci când se atinge al doilea 
punct de setare  +5°C.   
(În orice caz, commutarea supapei va fi efectuată după 5 minute de la modificarea punctelor de setare) 
Secvența de commutare  de la al doilea punct de setare până la punctul de  setare normal: 
1) Commutarea supapei cu  3 căi 
2) Modificarea punctului de funcționare după un tur de timp egal cu timpul necesar pentru deschiderea 
supapei. (Implicit  b04=30s  din meniul de întreținere) 

7.5 Gestionarea   circulatorului  secundar    (Relansarea  pump) 

Acesta permite    gestionarea    unui    circulator secundar  (relansarea)  pentru  servirea  sistemului  de plante.   
- Termostatul  de contact deschis →  Circulatorul  secundar    va  fi  activ; 
- Termostat  de contact închis →  Circulatorul  secundar    este  oprit  cu  o  întârziere  fixată    de  parametrul  P02  (post-

pompare). 
Pentru a  activa  o astfel de  funcție,  vă rugăm  să      introduceți  parametrii  PRG→PSS→PRG→  (introduceți parola de   serviciu)  
→ 
PRG→PAr→PRG→CNF. 

 
 

Porturile Terminale Funcţia Parametrii Valorile DESCRIPTON 
Digital 
Intrare ID2E / ID2E Termostat ambiental 

(Nu este    activ în    mod 
implicit) 

H56 0 =  Funcția  nu  este  activă 
19 = Termostat  circulator  secundar Intrare  digitală  fără 

tensiune 
 
 

Ieşire 

 
DO3E (fază) 

DO3EN  
(neutru) 

 
Avertismente 

(Nu este    activ în    mod 
implicit) 

 
 

H88 

0 =  Ieșire  digitală  neatribuiți  
24 =  Avertizare  alarmă   
21 = Avertizare  de decongelare 
47 = Avertisment  de blocare 
43 = Circulator  secundar 

 
Sub tensiune  de ieșire  

monofazată  230Vac,  50Hz, 
2A(AC1)   

  Controlul    temperaturii  pompei de căldură  este independent  decât  apelul    termostatului.     
Cu pompa de  căldură în modul   oprit,    sistemul circulator  de relansare  va  fi    oprit  independent  de  apelarea termostatului.     

7.6 Semnalizări 

Este  posibilă    configurarea unei ieșiri sub  tensiune    monofazată  230Vac  pentru  semnalizarea    alarmei,  prin  setarea  următorilor 
parametri 
 folosind parola            utilizatorului  de la  controlerul    meniului  situat  pe panoul frontal al unității. 
 Pentru a activa  această  funcție,  introduceți  în    pagina    parametrilor  PRG→PSS→  PRG  →(introduceți parola de   
întreținere)  →  PRG→PAr→  PRG→CNF. 
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Port Terminale Funcţia Parametru Valoar

ea 
Descrierea / 

 
Ieşire 

 
DO3E (fază) 

DO3EN  
(neutru) 

 
Avertismente 

(Nu este  activ în mod 
implicit) 

 
H88 

0 =  Ieșire  digitală  neatribuiți  
24 =  Avertizare  alarmă   
21 = Avertizare  a ciclului  de 
degivrare 
47 = Avertisment  de blocare 

 
Sub tensiune  de ieșire  

monofazată  230Vac,  50Hz, 
2A(AC1)   

 
(1) IEȘIRE 

 
DO4E (fază) 

DO4EN  
(neutru) 

 
Avertismente 

(Nu este  activ în    mod 
implicit) 

 
H89 

0 =  Ieșire  digitală  neatribuiți  
31=Avertizare sezon plantă       
21 = Avertizare  a ciclului  de 
degivrare 
47 = Avertisment  de blocare 

 
Sub tensiune  de ieșire  

monofazată  230Vac,  50Hz, 
2A(AC1)   

 
(2) IEȘIRE 

 
DO7E (fază) 

DO7EN  
(neutru) 

 
Avertismente 

(Nu este  activ în    mod 
implicit) 

 
H92 

0 =  Ieșire  digitală  neatribuiți  
31=Avertizare sezon plantă       
21 = Avertizare  a ciclului  de 
degivrare 
47 = Avertisment  de blocare 

 
Sub tensiune  de ieșire  

monofazată  230Vac,  50Hz, 
2A(AC1)   

(1) Nu  se poate selecta  în  modelele i-HP  LT, 
(2) Selectabil  numai  în modelele  i-HP  LT.   

7.6.1 Semnalizarea sezonului  plantelor 
Este  posibil să configurați    o  ieșire  digitală  pentru semnalizarea modului de  sezon  al plantelor.     Acest lucru  este  se  poate  
face  de către una dintre      ieșire  digitală  să fie 31. Releul va fi activ în modul de vară și nu va fi activ în stare oprită sau în modul 
de iarnă. În timpul  ciclului de producere a apei calde menajere și  de decongelare,      releul  păstrează    setarea  modului de 
funcționare din  sezonul  trecut.   

7.6.2 Semnalizare a ciclului de degivrare 

Este posibilă    configurarea  unei  ieșiri  digitale  pentru    semnalizarea  începutului      ciclului de  dezghețare.   
Dacă o  ieșire  digitală  este  configurată    cu  valoarea  24,  va  exista  un  avertisment  în timpul    ciclului  de   

7.6.3 Semnalizare a alarmei 

Va  exista un semnal  de  alarmă  dacă  o  ieșire  digitală  este  configurată  cu  valoarea  24. 
Ieșirea digitală va  fi  activată  în  cazul  deblocării        alarmei și va fi    dezactivată  atunci când    alarma  se  declanșează. 

7.6.4 Coduri de alarmă  pentru pompe  de căldură 
Dacă   configurați  o  ieșire  digitală  cu    valoarea  47,    alarma  va  crește  immedialtely  în  cazurile  de  mai jos  și  odată ce   condițiile 
corespunzătoare  sunt  îndeplinite: 

 

Codur
i 

Condiție de 
recuperare 

Condiție de permanență 

E001 Manual - 
E002 Manual - 
E005 Manual - 
E006 Manual - 
E008 Manual - 
E018 Automată - 
E041 Manual - 
E101 Automată - 
E102 Automată - 

Erori de 
senzori 

Automată - 

E801 –  E802 Automată - 
E851-E852 Automată Toate compresoarele sunt  oprite  pentru  cel  

puțin  #  180  secunde 
E861-E862 Automată Toate compresoarele sunt  oprite  pentru  cel  

puțin  #  180  secunde 
E871-E872 Automată Toate compresoarele sunt  oprite  pentru  cel  

puțin  #  180  secunde 
E881-E882 Automată Toate compresoarele sunt  oprite  pentru  cel  

puțin  #  180  secunde 
E891-E892 Automată Toate compresoarele sunt  oprite  pentru  cel  

puțin  #  180  secunde 
E901-E902 Automată Toate compresoarele sunt  oprite  pentru  cel  

puțin  #  180  secunde 
E911-E912 Automată Toate compresoarele sunt  oprite  pentru  cel  

puțin  #  180  secunde 
E921-E922 Automată Toate compresoarele sunt  oprite  pentru  cel  
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puțin  #  180  secunde 
E931-E932 Automată Toate compresoarele sunt oprite    pentru cel  

puțin  #  180  secunde 
E941-E942 Automată Toate compresoarele sunt  oprite  pentru  cel  

puțin  #  180  secunde 
E951-E952 Automată Toate compresoarele sunt  oprite  pentru  cel  

puțin  #  180  secunde 
E961-E962 Automată Toate compresoarele sunt  oprite  pentru  cel  

puțin  #  180  secunde 
E971-E972 Automată Toate compresoarele sunt  oprite  pentru  cel  

puțin  #  180  secunde 

8 FUNCȚII DISPONIBILE CU  PANOU  DE CONTROL  HI-T  (OPȚIONAL) 
Hi-T este un panou de control de la distanță cu ecran tactil pentru gestionarea centralizată a chiller /pompă de căldură, este echipat 
cu senzori de umiditate și temperatură pentru analiza mediului și pentru gestionarea setpoint dublu pentru sistemele de podea 
radiantă echipate cu  un sistem deeumidificare  d. 
Acest panou de control de la distanță este o interfață intuitivă foarte simplu pentru utilizare; funcțiile sunt toate ușor de setat prin 
utilizarea sinoptice de înțelegere imediată.   
Funcțiile  accesibile  prin intermediul  ecranului  tactil    Control  Panel  sunt  enumerate mai jos: 

• Gestionare la distanță 
• Gestionarea unei    rețele,  până  la  7 pompe de căldură;   
• O singură pompă de  apă  pentru  pompe de  căldură  (până  la  7  unități) instalare sistem;   
• Termostat zonal 
• Dezinfectarea Legionella; 
• Dublu set-punct  și  dezumidificare; 
• Controlul punctului de  rouă 
• Compensații climatice 
• Gestionarea   circulatorului  secundar  (relansare)   
• Gestionarea unei  pompe  de  rețea  unice 
• Sistemul de diagnosticare a defectelor   

Pentru mai multe  informații, vă rugăm să  consultați manualul de instalare al utilizatorului    sau să contactați birourile noastre.   

9 MANUAL PENTRU  UNELE  CONFIGURAȚII  DE  INSTALARE 
Pentru mai multe informații despre unele configurații de instalare, puteți contacta biroul nostru pentru a solicita manualul unei serii 
de desene recomandate evidențiate ale instalațiilor cu privire la configurațiile de instalare ale pompelor decăldură de înaltăeficiență.   
"Manualul"  prezintă potențialul simbiotic  cu unele  produse  MAXA  incluse în  catalog. 

 

10 PARAMETRII PERZI AI UTILIZATORULUI ȘI  AI PROGRAMULUI  DE INSTALARE 
 

 
 

 
Avertizare 

 Toate     operațiunile    cu  vizibilitate  de instalare trebuie efectuate de personal   calificat.   
Nu toate  configurațiile  pot  fi  activate  și/sau  modificate simultan.     
   Alte valori diferite  de  cele  de  nerambursare  pot  asigura buna funcționare  a    unității,  în  caz de 
necesitate  de  contact vă rugăm să biroul nostru.   
Societatea   exclude orice obligații contractuale    și  contractuale  suplimentare  pentru  daunele    cauzate  
persoanelor,  animalelor  sau  obiectelor,  prin  instalarea,  setarea  și întreținerea incorectă,  utilizarea      
necorespunzătoare  a echipamentului    și 
citirea parțială  sau  superficială    a  informațiilor    conținute  în  prezentul  manual. 

Compania  își declină  orice  responsabilitate  pentru        daunele  sau  disfuncționalitățile  cauzate  de  modificările  setărilor  
implicite   din fabrică  ale parametrilor  de către terțe părți, care nu sunt autorizate în mod expres. 

Parametrii  pot fi  activați  și/sau  modificați  de utilizator  sau  prin  obținerea accesului  utilizând parola   instalatorului  în  meniul  
controlerului  CB situat pe  panoul frontal  al    unității. 

 

Descrierea / COD  DE IDENTIFICARE A 
GRUPULUI 

INDEXUL 
PARAMETRULUI 

Vizibilitate 

Configurare Cnf H. UTILIZATOR/INS
TALATOR 

Compresor CP C. Instalare 
Fan Fan F. Instalare 

Alarme Toate A- Instalare 
Regulament Re b. Instalare 

Pompa Pup P. Instalare 
Încălzitoare 
electrice 

Fro r. Instalare 
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Decongelare Dfr d- Instalare 
Supapă 

electronică 
EEu U. Instalare 

Compensa Off o- Instalare 
*Injecție  cu 

vapori 
Eiv u. Instalare 

(*) Parametrii prezenți    în seria i-HP  LT.   

10.1 Setarea parametrilor de configurare a  punctului   
 

Parametru Descrierea / Unit
ate 

Implicit Gama Vizibilita
te 

Configurație admisă Note 

Coo Primul setpoint  în  modul de 
răcire 

℃ 7.0 H03÷Co2 Utilizator   

Hea Primul setpoint  în  modul de 
încălzire 

℃ 45.0 He2÷H01 Utilizator   

San DHW temperatură  Setpoint ℃ 48.0 H02÷H01 Utilizator   

Co2 Al doilea setpoint  în  modul  de 
răcire 

℃ 18.0 Coo÷H03 Utilizator   

He2 Al doilea setpoint  în  modul  de 
încălzire 

℃ 35.0 H02÷Hea Utilizator   

10.2 Setările parametrilor  de  configurare 
 

Parametru Descrierea / Unit
ate 

Implicit Gama Vizibilitate Configurații permise Note 

H01 Setpoint maxim  în  modul  de 
încălzire 

℃ (1) din 

Regulament
ul (CEE) nr. 

58.0 

-50.0÷80.0 Instalare   

H02 Min setpoint  în  modul de 
încălzire 

℃ 25.0 -50.0÷80.0 Instalare   

H03 Setpoint maxim  în  modul  de 
răcire 

℃ 23.0 -50.0÷80.0 Instalare   

H04 Min setpoint  în modul 
de răcire 

℃ 3.0 -50.0÷80.0 Instalare   

 
 
 
 
 
 
 
 

H10 

 
 
 
 
 
 

 
Activarea funcției de apă 

sanitară 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0÷6 

 
 
 
 
 
 
 
 

I 

0=Dezactivat 
1=Funcția activată în modul de încălzire și răcire. 
Telecomanda    de control de oprire/oprire    nu  
dezactivează  producția  DHW.   
2=Funcție activă în modul de încălzire și răcire. 
Telecomanda   de oprire/oprire    dezactivează  
producția  DHW.   
3=Funcția activă în modul de încălzire. Telecomanda 
de control de oprire/oprire  nu dezactivează  
producția DHW. 4=Funcția activă    în modul 
de încălzire.   Telecomanda    de oprire/oprire    
dezactivează  producția  DHW.   
5=Funcția activă în modul de răcire.   
Telecomanda    de control de oprire/oprire    nu  
dezactivează  producția  DHW.   
6=Funcția activă în modul de răcire.   
Telecomanda   
Controlul On/Off dezactivează  producția  DHW.   

 

H17 Configurarea analogului    
"ST6" 

Intrare 

/ 0 0÷49 I 0 =  Intrare dezactivată   
6 =  Senzor  sanitar de  temperatură  a apei  calde 

 

H18 Configurarea analogului    
"ST7" 

Intrare 

/ 0 0÷49 I 0 =  intrare  dezactivată 
41 =  Senzor  de la distanță pentru  temperatura  
apei 

 

H45 Configurarea digitalului    
"DI1" 

Intrare 

/ 1 0÷30 I 0 =  Intrare dezactivată   
1 = Comutator  de curgere 

 

H46 Configurarea   "DI2"  Digital 
Intrare / 0 0÷30 I 0 =  Intrare dezactivată   

3 =  Schimbarea  modului  vară/iarnă 
 

H47 Configurarea   digitalului  
"DI3" 

Intrare 

/ 2 0÷30 Instalare 0 = Intrare  digitală    neatribui   
2 =  Telecomandă  pornită/dezactivată   Terminale: ID3,  ID3 

H75 Polaritatea  intrărilor 
digitale 

/ 0 0÷255 I 0 =  Intrări digitale N.O.    
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      1 =  Polaritatea  inversată  a  
DI1  2  =  Polaritatea 
inversată  a  DI2  4  =  
Polaritatea inversată  a  DI3  
8 = Polaritatea inversată a 
DI4    16 = Polaritatea 
inversată a DI 5  32 = 
Polaritatea inversată a DI 6  
64  =    Polaritatea inversată 
a  DI7   
128 = Polaritatea  inversată a DI8 

 

 
 
 
 

H76 

 
 
 
 

Polaritatea  intrărilor 
digitale 

 
 
 
 

/ 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0÷255 

 
 
 
 

I 

0 =  Intrări digitale N.O.   
1 = Polaritatea  inversată  a 
DI9  2  =  Polaritatea 
inversată a  DI10   
4 = Polaritatea  inversată  a  
DI1E1  8 = Polaritatea 
inversată a DI2E1  16 = 
Polaritatea inversată a DI3E1  
32 = Polaritatea inversată a 
DI4E1  64  =  Polaritatea 
inversată  a  DI5E1   
128 =  Polaritatea inversată a    DI6E1 

 

 
 
 
 

H77 

 
 
 
 

Polaritatea  intrărilor 
digitale 

 
 
 
 

/ 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0÷255 

 
 
 
 

I 

0 =  Intrări digitale N.O.   
1 = Polaritatea  inversată  a  
DI7E1  2 = Polaritatea 

inversată  a  DI8E1  4 = 
Polaritatea inversată  a  DI9E1  
8 = Polaritatea inversată a 
DI10E1    16 = Polaritatea 
inversată a DI1E2  32 = 
Polaritatea inversată a DI2E2  
64  =    Polaritatea  inversată  
a  DI3E2 
128 =  Polaritatea inversată a    DI4E2 

 

 
 
 

H78 

 
 
 

Polaritatea  intrărilor 
digitale 

 
 
 

/ 

 
 
 

0 

 
 
 

0÷255 

 
 
 

I 

0 =  Intrări digitale N.O.   
1 = Polaritatea  inversată  a  
DI5E2  2 = Polaritatea  
inversată  a  DI6E2  4 = 
Polaritatea inversată  a  DI7E2  
8 = Polaritatea inversată a 
DI8E2  16  =    Polaritatea  
inversată  a  DI9E2 
32 =  Polaritatea inversată  a  DI10E2 

 

H83 Configurationazione uscita 
În tensione  DO5 / 6 0÷47 I 0 =  Ieșire dezactivată   

6 =  Supapă sanitară 
 

H85 Configurarea   "DO7"  sub 
ieșire a tensiunii / 27 0÷47 I 0 =  Ieșire dezactivată   

27 =  Valvă  solenoidă  capilară 
 

H86 Configurarea   "DO1E" 
sub tensiune  de ieșire / 1 0÷47 I 0=Ieșire dezactivată 

1 =  Supapă de mers  înapoi 
 

H87 Configurația   "DO2E" 
sub tensiune  de ieșire / 1 0÷47 I 0 =  Ieșire dezactivată   

1 =  Supapă de mers  înapoi 
 

H88 Configurația   "DO3E" 
sub tensiune  de ieșire / 24 0÷47 I 0 =  Ieșire dezactivată   

24 = Alarmă 
 

H89 Configurarea   "DO4E" 
sub tensiune  de ieșire / 0 0÷47 I 0 =  Ieșire dezactivată   

31 =  Sezonul  plantelor 
 

H90 Configurarea   "DO5E" 
sub tensiune  de ieșire / 0 0÷47 I 0 =  Ieșire dezactivată   

32 = Supapă cu 3 căi  pe partea  plantei   
 

H91 Configurația   "DO6E" 
sub tensiune  de ieșire / 25 0÷47 I 0 =  Ieșire dezactivată   

25 = supapă cu 3 căi    pentru  panouri  radiante 
 

H92 Configurarea   "DO7E" 
sub tensiune  de ieșire / 31 0÷47 I 0 =  Ieșire dezactivată   

31 =  supapă cu 3 căi  pentru  partea  plantei 
 

H126 Adresă serială / 1 1÷200 Instalare Pentru configurarea în cascadă a mai multe unități,    
aveți nevoie de 
pentru a seta  pentru  fiecare  controler  o 
adresă corectă.   

 

H129 Activarea celui de-al  doilea 
punct de set / 0 0÷1 I 0 =  Funcție dezactivată   

1 =  Activarea  punctului  dublu   
 

 
H130 Încălzire cu 

accumulare 
sanitară 

 
/ 

 
0 

 
0÷1 

 
I 

0 =  Funcționare  normală 
1 =  În timpul funcționării  de încălzire,    
aparatul  se transformă  întotdeauna 
către funcția sanitară.   

 

(1) H01=60°C  pentru  versiunile i-HP  LT.   

10.3 Parametrii de configurare a  alarmelor 
 

Parametru Descrierea / Unit
ate 

Implicit Gama Vizibilitate Configurații permise Note 

A08 Setarea de activare a 

alarmei   antigel 
℃ 2 -127÷127 Instalare   
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A09 Histereză  de alarmă antigel ℃ 3.0 0,0÷25,5 Instalare   

A16 Presiune joasă  setată  în  răcire 
Operațiunea Bar în 

conformitate 
cu 
modelul 

4,0÷80,0 Instalare 
  

A27 Set de joasă presiune    în  
încălzire 

Operațiunea 

/ 1.0 0,0÷25,5 Instalare 
  

 

10.4 Parametri de ajustare 
 

Parametru Descrierea / Unit
ate 

Implicit Gama Vizibilitate Configurații permise Note 

b01 Bandă în  modul  de răcire ℃ 2,0 0÷10,0 Instalare   

b02 Bandă în  modul  de încălzire ℃ 2,0 0÷10,0 Instalare   

b03 Diferențial în  modul  DHW ℃ 2,0 0÷10,0 Instalare   

b04 Supapă de timp de 
commutare radiantă 

Panouri 

Sec 30 0÷600 Instalare 
  

b05 Întreruperea  histerezei   
compresor în  răcire  și  încălzire ℃ 1 0,0÷25,5 Instalare 

  

b06 DHW ieșire  tranzitorie  în  
încălzire 

Sec 45 0÷255 Instalare   

b07 Timp integral de 
reglementare PI 

Sec 150 0÷255 Instalare 
  

b08 Activarea setului  dinamic / 0 0÷1 Instalare   

b09 Offset maxim  în  setul  dinamic  
de răcire 

℃ 3.0 -50.0÷80.0 Instalare   

b10 Offset maxim  în  setul  dinamic 
de  încălzire 

℃ -3.0 -50.0÷80.0 Instalare   

b11 Temperatura  stabilită în aer 
liber în 

set  dinamic de răcire 

℃ 25 -127÷127 Instalare 
  

b12 Temperatura  stabilită în aer 
liber în 

set  dinamic de încălzire 

℃ 15 -127÷127 Instalare 
  

b13 Diferența de temperatură în 
Răcire ℃ -10.0 -50.0÷80.0 Instalare 

  

b14 Diferența de temperatură în 
Încălzire ℃ 10.0 -50.0÷80.0 Instalare 

  

b15 Banda  de reglare Setpoint din 
intrare analogică  0-10V ℃ 5.0 0,0÷10,0 Instalare 

  

 

b16 Timpul  de scanare al 
pornirii compresoarelor   

Până 

 

Sec 
 

60 
 

0÷255 
 

Instalare 
  

 
b19 

Durata comp. modulatoare la  
capacitatea minimă    care  este 
necesare pentru  a doua  comp. 
pornire 

 
Sec 

 
30 

 
0÷255 

 
Instalare 

  

b20 Activarea  
Intrare 0-10V/raportimetrică  / 0 0÷1 Instalare 0 = intrare 0-10V 

1 = intrare  raportimetrică 
 

b22 
Termoreglare Hysteresis  tăiat- 

off senzor  de plante ℃ 5 0,0÷25,5 Instalare 
  

 
b25 

Histereza cut-on a 
compresorului  în  răcire  

și 
Încălzire 

 
℃ 

în 
conformi
tate  cu 
Model 

 
0,0÷25,5 

 
Instalare 

  

10.5 Parametrii Condenstation 
 

Parametru Descrierea / Unit
ate 

Implicit Gama Vizibilitate Configurații permise Note 

F05 Funcționarea sub  compresor 
Apel / 0 0 ÷1 Instalare 

  

F06 Viteza  ventilatorului min % 30 0 ÷100 Instalare   

F07 Viteza maximă a 
ventilatorului  silențios  în  

răcire 
Modul 

% în 
conformitat
e cu 
modelul 

0 ÷100 Instalare 
  

 
F08 

Set de presiune la viteza  
minimă  a  ventilatorului    în 

modul de răcire 

 
Bar 

 
16.0 

 
-50.0÷80.0 

 
Instalare 

  

 
F09 

Bandă proporțională pentru 
modularea    ventilatorului    în  

răcire 
Modul 

 
Bar 

 
9 

 
0,0÷25,5 

 
Instalare 

  

F10 Reglarea  ventilatorului  delta 
cut-off 

Bar 2.6 0,0÷25,5 Instalare   

F11 Cut-off histereză Bar 1.3 0,0÷25,5 Instalare   
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F13 Viteza maximă a  ventilatorului  
în  modul  de răcire 

% 
în 
conformitat
e cu 
modelul 

0 ÷100 Instalare 
  

 
F14 

Reglarea presiunii la viteza  
maximă a ventilatorului  în  

răcire 
Modul 

 
Bar 

 
28 

 
-50.0÷80.0 

 
Instalare 

  

F15 Viteza  ventilatorului min în  
încălzire 

% în 
conformitat
e cu 
modelul 

0 ÷100 Instalare 
  

F16 Viteza maximă a 
ventilatorului  silențios  în  

încălzire 
Modul 

% în 
conformitat
e cu 
modelul 

0 ÷100 Instalare 
  

 
F17 

Set de presiune la viteza  
minimă a ventilatorului  în  

încălzire 
Modul 

 
Bar 

 
15.0 

 
-50.0÷80.0 

 
Instalare 

  

F18 Bandă liniară  pentru  motor  
ventilator 

modulare în  modul  de 
încălzire 

Bar 7.0 0,0÷25,5 Instalare 
  

F19 Viteza maximă a  ventilatorului  
în  modul  de încălzire 

% în 
conformitat
e cu 
modelul 

0 ÷100 Instalare 
  

 
F20 

Reglarea presiunii la viteza  
maximă a ventilatorului  în  

încălzire 
Modul 

 
Bar 

 
6.8 

 
-50.0÷80.0 

 
Instalare 

  

10.6 Parametrii de configurare  a pompei 
Parametru Descrierea / Unit

ate 
Implicit Gama Vizibilitate Configurații permise Note 

P01 Pompa ON  Compresor ON întârziere Sec 20 0÷255 Instalare   

P02 Pompa OFF  compresor  OFF  întârziere Min 2.0 0÷255 Instalare   

P03 Modul  de funcționare a pompei / 0 0÷1 Instalare 0 =  funcționare  continuă 
1 =    funcționare  conform    termoreglării 

 

P04 Set de    pompa  in  antigel ℃ 5 -127÷127 Instalare   

P05 Histerezis pentru  pompa  în  antigel 
Modul ℃ 2.0 0,0÷25,0 Instalare 

  

P06 Banda proporțională a  pompei  în  
încălzire 

℃ în 
conformitat
e cu 

modelul 

0,0÷25,0 Instalare 
  

P07 Viteza maximă a  pompei  de 
modulare 

% 100 0÷100 Instalare   

P08 Viteza minimă de modulare  a  
pompei 

% în 
conformitat
e cu 

modelul 

0÷100 Instalare 
  

P09 Setați ∆T  (apă/ieșire T_inlet)    de 
pompă modulantă ℃ 5 -127÷127 Instalare 

  

P10 Diferența de temperatură  de 
modulare 

Pompa 

℃ 2.0 0,0÷25,0 Instalare 
  

P16 Timp între  2  acționare  a  pompei 
în mod  periodic Min 20 0÷600 Instalare 

  

P17 Timpul  de funcționare al  pompei  
în 

mod periodic 

Sec 90 0÷255 Instalare 0 =  dezactivarea  modului  periodic    

P18 Activarea funcționării  unice  a  pompei  
în 

Reţea 

/ 0 0÷1 Instalare 0 = funcție dezactivată   
1 =  funcția  activată 

 

P19 Funcționarea unică a pompei  în  
rețea  în 

prezența mașinilor  offline   
/ 0 0÷1 Instalare 

  

10.7 Parametrii de degivrare 
 

Parametru Descrierea / Unitate Implicit Gama Vizibilitate Configurații permise Note 

d02 Presiunea în timpul  dezghețării  
inițiale 

Bar 5.8 -50.0÷80.0 Instalare 
 Parametrii activați  numai  dacă  

sunt 
configurat în mod implicit 

d08 Intervalul  minim dintre  
două 

cicluri consecutive de 
decongelare 

Min 0 0÷255 Instalare 
 După un  timp  egal cu    d08,   

circuit intră  în modul de 
decongelare.   

10.8 Configurația parametrilor  compresorului 
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Parametru Descrierea / Unitate Implicit Gama Vizibilitate Configurații permise Note 

n01 Puterea de ieșire de la  PC1 / în 
conformitat
e cu 
modelul 

0÷100 Instalare 
  

n02 Puterea de ieșire de la  PC2 / în 
conformitat
e cu 
modelul 

0÷100 Instalare 
  

n06 Modul  de blocare compresoare  
pentru  instalare 

/ în 
conformitat
e cu 
modelul 

0÷1 Instalare 0 =  Operațiune 
1 =  Blocare 

 

C11 Timpul de funcționare al 
compresorului    cu 
frecvență minimă 

Sec 60 0÷255 Instalare 
  

10.9 Parametrii de configurare  a modulului "GI" – standard  pentru  versiunea  i-HP  LT 
În ceea ce privește unitățile i-HP LT și în cazul instalării modulului kit opțional (GI2) pe unitățile i-HP, este posibil să gestionați 
următoarele funcții suplimentare. Astfel de parametri pot fi activați și/sau ajustați de instalator de la  controlorul principal CB menu  
montat  pe  panoul frontal al    unității. 
Parametru Descrierea / Unit

ate 
Implicit Gama Vizibilitate Configurații permise Note 

 
H28 Configurarea intrării 

ST6E 

 
/ 

 
41 

 
0÷49 

 
Instalare 

0 =  intrare  neatribui   
6 =  Senzor  de temperatură  DHW 
41 = temperatura plantei  de apă.     
senzor de la distanță 

Terminale: ST6E-ST6E. 
H61  =  0. 

 
(3) H29 Configurarea intrării 

ST7E 

 
/ 

 
0 

 
0÷49 

 
Instalare 

0 =  intrare  neatribui   
6 =  Senzor  de temperatură  DHW 
41 = temperatura plantei  de apă.     
senzor de la distanță 

Terminale: ST7E-ST7E 
H62  =  0. 

 

(3) H55 

 
Configurarea intrării 

DI1E 

 

/ 

 

0 

 

0÷30 

 

Instalare 

0 = intrare neatribuite 19 
= apel termostat cameră  
26  =  dublu  set-punct 
28 = apel de termoreglare  sanitară   

 

Terminale: ADI1E-ADI1E 

 
 

H56 

 

Configurarea intrării 
DI2E 

 
 

/ 

 
 

0 

 
 

0÷30 

 
 

Instalare 

0 = intrare neatribuite 
19 = Termostat 
ambiental  26  =  Punct 
dublu   
28 = apel de termoreglare  sanitară   
de la intrare  digitală 

 
 

Terminale ADI2E-ADI2E 

H86 Configurarea   DO1E / 1 0÷47 Instalare 1 =  Supapă de mers  înapoi 
21 =  Semnalizare a dezghețului   
24= Semnalizare a alarmei 
(notificare) 25  =  supapă  cu  punct  
dublu 
29 = Activarea  cazanului   
31 = Semnalizarea sezonului  
plantelor   
42 =  Pompă  unică  în    rețea 
43 =  Relansarea  pompei  (secundare) 

Terminale DO1EN-DO1E 
H87 Configurarea   DO2E / 1 0÷47 Instalare Terminale DO2EN-DO2E  

(3) H88 Configurarea   DO3E / 24 0÷47 Instalare Terminale DO3EN-DO3E  
(3) H89 Configurația   DO4E / 0 (125LT) 36 (250LT) 0÷47 Instalare Terminale DO4EN-DO4E  
(3) H90 Configurarea   DO5E / 0 (125LT) 37 (250LT) 0÷47 Instalare Terminale DO5EN-DO5E  
H91 Configurarea   DO6E / 25 0÷47 Instalare   Terminale DO6EN-DO6E.   

H92 Configurarea   DO7E / 31 0÷47 Instalare Terminale DO7EN-DO7E 

(3) Nu  se poate selecta  pentru  unitățile i-HP  LT.   
10.10 Parametrii de co-nfigurare  a  elementelor de încălzire    –  Mod  Gi 

 

PARAMETRII DE CONFIGURARE AI  
DISPOZITIVELOR DE ÎNCĂLZIRE   

Parametru Descrierea / Unita
te 

Implicit Gama Vizibilitate Configurație permisă Notă 

r02 Setpoint de  încălzitor  antigel  în 
modul de încălzire ℃ 3 3÷6 Instalare 

  

r03 Setpoint de  încălzitor  antigel  în 
modul de răcire ℃ 3 3÷6 Instalare 

  

r06 Diferențial de  antigel 
încălzitor electric ℃ 2.0 0,0÷25,5 Instalare 

  

(1) r08 Limita superioară  în  
timpul 

operațiune de 
substituție 

℃ 
în 
conformitat
e cu 
modelul 

-16÷50 Instalare 
 Respectați condiția   

r22 ≥  r28  ≥  r08 

r09 Histerezis pentru  pompă de  
căldură 
Blocare 

℃ 1.0 0,0÷25,5 Instalare 
  

r10 Activarea sistemului  electric  
auxiliar 

încălzitor al  instalației   
/ 0 0÷1 Instalare 0 = funcție dezactivată   

1 =  funcția  activată 
 

r11 Diferențialul     instalației  
auxiliare 

încălzitor electric 

℃ 0.5 0,0÷25,5 Instalare 
  

r12 Instalație auxiliară/HP  
electric 

întârziere  a activării 
încălzitorului 

Min 10 0÷255 Instalare 
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r13 Dezactivarea încălzitorului   
auxiliar 
Întârziere 

Min 10 0÷255 Instalare 
  

r14 Funcționarea  exclusivă  a 
încălzitoare electrice / 0 0÷1 Instalare 0 =  Activarea simultană    a încălzitoarelor  

electrice   
1 =  Activarea exclusivă    a încălzitoarelor  
electrice   

 

 

r15 

 
DHW auxiliar de încălzire 

electrică de activare 

 

/ 

 

0 

 

0÷2 

 

Instalare 

0 = funcția dezactivată 1  
=  funcția  activată 
2 =  Funcționarea  electricului  auxiliar pe 
partea instalației   
numai dacă  H130=1 

 

r16 DHW încălzitor auxiliar/pompă 
de căldură     

întârziere activare 

Min 15 0÷255 Instalare 
  

r19 Timpul de activare a 
tavăi  de  scurgere 

încălzitoare de la  ultima  
decongelare 

Min 0 0÷255 Instalare 0 = activarea  încălzitorului  electronic  
independent  de 
Decongelare. 

 

r20 Utilizarea prioritară a 
încălzitorului electronic 

/ 1 0÷1 Instalare 0 =  prioritate  pentru partea plantelor 
1 =  prioritate  pentru  partea  DHW Numai dacă 

r14 =  1 

r21 Atenuarea părții  plantelor care 
permite 

cu încălzitoare în  decongelare 

/ 0 0÷1 Instalare 0 = funcție dezactivată   
1 =  funcția  activată 

 

r22 Zona de operare  comună  cu 
limită  superioară  I 

℃ în 
conformitat
e cu 
modelul 

-127÷127 Instalare 
 Respectați condiția   

r22 ≥  r28  ≥  r08 

r23 Tipul de utilizare a  cazanului   / 60 0÷6 Instalare   

r24 Tipul de  utilizare  a  sistemului  
auxiliar 

Incalzitoare 

/ 3 0÷3 Instalare 
  

 
r25 Setpoint de dezinfectare 

(anti-legionella) 

 
℃ 

 
80 

 
0÷100 

 
Instalare 

 Parametri ajustabili 
prin  telecomandă   
panou de control Hi-
T 

 
r26 

 

Perioada de dezinfectare 

 
Min 

 
12 

 
0÷255 

 
Instalare 

 Parametri ajustabili 
prin  telecomandă   
panou de control Hi-
T 

 
r27 Pompă de căldură setată în 

funcționarea de 
dezinfectare 

 
℃ 

 
55.0 

 
-50.0÷80.0 

 
Instalare 

 Parametri ajustabili 
prin  telecomandă   
panou de control Hi-
T 

r28 Limita superioară  pentru  
funcționarea  în comun 

zona II 

℃ în 
conformitat
e cu 
modelul 

-16÷50 Instalare 
 Respectați condiția   

r22 ≥  r28  ≥  r08 

 
r29 

Decalajul de temperatură 
pentru cazan și  instalație  în 

conformitate cu   
punct de setare (G02) 

 
℃ 

 
0 

 
0÷100 

 
Instalare 

  

 
r30 

Decalajul de temperatură 
pentru cazan și  instalație  în 

conformitate cu   
punct de set (G05) 

 
℃ 

 
0 

 
0÷100 

 
Instalare 

  

r31 Decalaj de temperatură 
pentru  cazan 

și încălzitoare  electrice  DHW  
(G03) 

℃ 0 0÷100 Instalare 
  

r32 Dotarea cazanelor / 1 0÷3 Instalare   

r33 
Managementul pompei cu 
încălzitoare electrice ON / 3 0÷4 Instalare 

  

(1) Pentru    modelul  i-HP  LT  r08=-20°C. 

10.11 Parametrii de configurare ai i-HP  LT 
 

Parametru Descrierea / Unit
ate 

Implicit Gama Vizibilitate Configurație 
permisă 

Notă 

V03 Setați DSH  în  răcire ℃ 5.5 0,0÷25,5 Instalare   

V04 Setați DSH  în  încălzire ℃ 1.8 0,0÷25,5 Instalare   

V05 Histerezis pentru  ieșirea  de ajustare  DSH ℃ 40 0,0÷25,5 Instalare   

V09 Temperatura  stabilită de  aer în aer liber pentru  
injectarea  vaporilor  de iarnă 

℃ 5 0÷50 Instalare   

V10 Temperatura  stabilită de  aer în aer liber pentru  
injectarea vaporilor  de vară   

℃ 28 0÷50 Instalare   

V13 Prag DSH ℃ 25 0÷50 Instalare   

V14 Timpul minim pentru  satisfacerea  pragului  DSH Min 1 0÷255 Instalare   

V16 Timpul minim pentru  nesatisfacția  pragului  DSH Min 2 0÷255 Instalare   
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11 SOLUȚII DE APĂ GLICOL 
 Pentru modelele    cu  utilizarea  soluției de  apă glicol,    este  necesar  să  contactați  Biroul  nostru  Tehnic  pentru  ajustarea    
setărilor  parametrilor.     
12 Alarme 
Aici sunt   raportate mesajele  principale  de  alarmă.   
Notă: Când  resetarea manuală    se  efectuează  după  n  timp  de  intervenții,  alarma de numărare  are loc  cu  granularitate  minut 
(adică intervenții multiple  în termen de 1 minut  sunt    numărate  ca o    intervenție). 
În  ceea ce privește intrările  digitale,  configurația  Închis    este  considerată   setarea activă  implicită a intrărilor    digitale.   
Pentru    inversarea    polarității    intrării  digitale,  este  necesar să se modifice  setarea  parametrilor de  polaritate  ai  intrărilor  
digitale   
Modificarea   setării   

12.1 E001 – Presiune ridicată   

Dacă     transductorul de presiune  de  la bord  detectează  o  presiune mai mare  de  39,5 bar,  alarma  va  fi  activată. 
În acest caz, compresorul se va opri imediat prin intermediul software-ului. Alarma se va reseta atunci când presiunea scade sub 
29,6 bar. Dacă    numărul de intervenții de alarmă  într-o oră este egal cu  de 3  ori,    alarma  E001  va deveni resetare manuală. 

12.2 E002 –  Presiune scăzută 
Alarma  merge  PE în cazul  în care  presiunea de evaporare  scade  sub  3.5bar    cu circuit de răcire,    sau  sub  1.3bar  cu  circuit 
de încălzire  (de asemenea,  aici, condițiile de bypass trebuie să fie  terminate). 
Alarma se resetează atunci când presiunea crește cu 3bar respectând pragul de intervenție. În timpul  
ciclului de decongelare,  starea  alarmei  de  joasă  presiune  este  ignorată  pentru  întregul   proces 
de decongelare.   
De fiecare dată când un compresor este activat, un bypass de 60 de secunde estenumărat în timpul căreia nu este 
luată în considerare nici un eveniment de alarmă. Dacă   alarma E002 are loc  de mai mult de  3  ori pe oră,    alarma 
devine o resetare manuală.   
În caz de alarmă,    pompa  în  materie  va fi blocată.   În cazul  în care nu  există  alte    resurse pentru a utiliza (1  singur  
serviceable  configurat  pompa  sau  ambele pompe inutilizabile),   în mod evident,  întreaga  unitate  va  fi  blocat. 

12.3 E016 –  Protecția  termică  a pompei  inverter 
Numai în cazul în care prevalența ridicată integrat pompa CI6  
kit este prezent. Intrarea  digitală  "ST8"  este asociată  acestei  
alarme. 
Alarma se aprinde numai atunci când intrarea digitală corectă comută la starea 
activă. Alarma se    resetează  automat  atunci când persoana de contact revine la 
starea inițială.     

12.4 E003 -  Protecție termică a compresorului  ON/OFF 

Numai în  cazul  modelului    i-HP  250F 
Intrarea Digital    "ST8"  este  asociată  cu  această  alarmă. 
Alarma se aprinde numai atunci când intrarea digitală corectă comută la starea 
activă. Alarma    se resetează automat atunci când persoana de  contact  revine  
la starea inițială.     

12.5 E005 –  Alarmă  antigel 
Această   alarmă se declanșează    atunci când  senzorul de temperatură  a  apei  de evacuare  scade  sub  2°C  (Trebuie îndeplinite 
condițiile    de bypass de mai jos).   Un  mic anti-viguros de 2  secunde  este gestionat,  de  asemenea. 
Alarma  se resetează  atunci când    temperatura  crește  cu  3°C respectând pragul de  intervenție.   
La trecerea de  la starea   Oprit,  dezgheț  sau de la răcire    la modul Căldură, se încarcă  un  timp  de bypass de 5  minute,  care  previne 
alarma anti-îngheț.       
Această alarmă  este un tip de resetare manuală   

12.6 E006 –  Alarmă de comutare a debitului   
Comutatorul de curgere a apei este deja installed în interiorul unității și nu trebuie modificat sau ocolit în nici un fel. Comutatorul 
de curgere  este ocolit timp de 10 secunde de la pornirea aparatului. Semnalizarea alarmei are loc după 5 secunde de persistență a 
erorii  (lipsa fluxului de apă, a aerului din circuit  etc.). Alarma este resetată automat pentru primele 2 ori și se stinge după 5 secunde. 
Dacă  alarma  apare de mai mult  de 3 ori pe oră, este necesară resetarea  manuală a      alarmei. 
Alarma  nu este  activă  timp de  10  secunde  după  activarea  aparatului  circulator. 

12.7 E008 Oprire  limitată  a  compresoarelor    pentru  lipsa  lubrifierii   
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Compresoarele  se opresc din funcționare  pentru  siguranță  atunci când frecvența       minimă    de  lubrifiere  nu  este  atinsă  în  
această  perioadă  și,  ulterior, alarma E08  va apărea pe  ecran. 
O astfel de alarmă  se resetează de    îndată ce    toate  compresoarele    nu mai  funcționează. 
Alarma  se  resetează  manual  dacă  apare de mai mult  de  3  ori (adică    este necesar  să  deconectați  unitatea de la sursa de 
alimentare)   

12.8 E018 – Erature  temp ridicat 
Alarma va fi activată atunci când senzorul de temperatură a apei de evacuare devine mai mare de 60°C  timp de cel puțin  240 de 
secunde. Se  oprește atunci când temperatura de evacuare a  apei  scade  sub  57°C. 
Această alarmă  este activă  numai în modul rece.   

12.9 E042 –  Schimb de  căldură  slab 
Această alarmă se poate activa numai în timpul producerii de apă caldă sanitară și continuă în timpul acestui mod de funcționare 
atunci când temperatura de ieșire depășește valorile de 58°C (60°C pentru modelele i-HP LT). Când alarma pornește, compresoarele 
se opresc pentru a funcționa,  dar    unitatea păstrează în memorie modul sanitar până la  resetarea    alarmei  (cu excepția    cazului    
de mai jos condiții). 
Alarma se declanșează dacă temperatura de întoarcere scade sub pragul de 55°C(57°C pentru modelele i-HPLT), iar în acest caz 
compresoarele  sunt  din nou  gata  să repornească  funcționarea.    
În cazul în care alarma se declanșează timp de 3 ori consecutiv în timpul aceluiași ciclu de producție sanitară, aceasta inhibă temporar 
producția sanitară și  unitatea revine să funcționeze  pentru partea instalației.   
Inhibarea    producției  de  apă caldă sanitară   va fi anulată  atunci când  reglementarea  instalației  atinge  sub valoarea  punctului  stabilit  
cu 
0,5°C sau,  în  orice caz,  dacă   nu este  nevoie  de  termoreglare    a instalației.   
Notă: Codul de  alarmă    E042  este  afișat pe tot  parcursul    ciclului de producție sanitară  de  apă    caldă.   

12.10 E101, E102 – Expirare a comunicării    modulului  I/O 

Numai dacă    modulul  GI  opțional  este  prezent. 
Există 10 secunde de expirare pentru comunicarea dintre placa principală și modulul GI. 
Alarma  de resetare automată a alarmei    se declanșează  atunci când  aveți    o eroare de 
comunicare,   
Cu această  alarmă    unit  este complet lockout. 

12.11 Senzori de alarmă 
Alarmele  senzorilor  sunt  toate cu resetare automată.   Alarma  unui    anumit  senzor  inhibă    funcțiile  care au nevoie de 
valoarea sa.   Pentru  fiecare  codificare,  consultați  tabelul  de mai jos. 
Condițiile senzorului de  alarmă:   

- Senzor deconectat. 
- Senzor de scurtcircuit. 
- Senzorul înregistrează o  gamă  greșită  de  temperatură. 

Notă: Rețineți  că,  nu  toate  categoriile de intrări analogice  "poate  diagnostica    senzori  deconectat  (a se vedea,  de exemplu,    0-
10Volt  semnal).   

12.12 Pană de curent 

După resetarea alimentării cu  energie:   
• Sistemul    revine  la  starea  anterioară    înainte de  pană de  curent.   
• Dacă   sistemul este în perioada de degivrare,    acest  mod  va  fi  anulat  după  resetarea alimentării cu  energie electrică.   
• Toate temporizările  de  funcționare  vor  fi șterse  și  resetate  din nou. 

12.13 Alarme pentru compresoare invertoare  
Mai multe coduri  de alarmă  sunt  gestionate  de  invertor. Vă rugăm  să  consultați tabelul de  mai jos  pentru  detalii cu privire la  
alarmele  invertor.   
Notă: Descrierile    alarmelor  individuale    pot  diferi  ușor de la un model de invertor la altul.   

12.14 E871 -  E873  –  Alarmă  invertor de înaltă temperatură 
Acest tip  de  alarmă,  în  plus,  ar  putea  fi  activat   de un semnal   de    eroare  special  citit de invertor, acesta  poate  fi,  de  asemenea,    
gestionate  în  următorul  caz: 
Această alarmă continuă dacă temperatura radiatorului detectată de invertor depășește valoarea pragului de 80°C  timp de 10 
secunde.   Alarma  se declanșează  dacă temperatura   detectată    scade  sub  75°C. 
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12.15 Lista alarmelor 
 

Codul Descrierea 
/ 

Blocare 

E000 Oprirea de   la distanță a  unității Pompă de căldură 
E001 Alarmă de înaltă presiune Pompă de căldură 
E002 Alarmă de joasă presiune Pompă de căldură 
E003 Compresor 1  protecție la  suprasarcină  termică  (numai  pentru modelul i-HP  0250F)   Compresor 
E005 Alarmă antigel Pompă de căldură 
E006 Alarmă  comutator de flux Pompă de căldură 
E008 Lipsa alarmei de lubrifiere  a  compresoarelor Pompă de căldură 
E009 Temperatura ridicată de descărcare  a compresorului   Pompă de căldură 
E016 Pompa de utilizare 1  protecție la suprasarcină  termică  (numai  dacă  configurația  CI16    

este prezentă) 
Pompa 1 

E018 Alarmă de temperatură ridicată în  funcționarea de răcire Pompă de căldură 
E042 Alarmă  slabă  de schimb de căldură Pompă de 

căldură/sanitare 
E101 Expirare a comunicării cu modulul  GI Pompă de căldură 
E611 Eroare a senzorului de  temperatură a apei de admisie Pompă de căldură 
E621 Eroare a senzorului de  temperatură a apei de ieșire Pompă de căldură 
E631 Senzor de temperatură de admisie a  compresorului Funcții asociate 
E632 Senzor  de temperatură de injectare (numai  pentru modelele i-HP  LT)   Funcțiile  pompei de 

căldură 
E641 Senzor de temperatură de  descărcare a compresorului/Presiune  ridicată    în  circuit Pompă de căldură 
E651 Temperatura aerului în aer liber. senzor  pentru reglarea climei   Funcții asociate 
E661 Senzor de temperatură  a apei  calde  menajere Funcții asociate 
E671 Senzor de temperatură  de la distanță al instalației Funcții asociate 
E691 Traductor de înaltă presiune Pompă de căldură 
E692 Traductor de injecție sub presiune (numai  pentru modelele i-HP  LT)   Pompă de căldură 
E701 Traductor de joasă  presiune Pompă de căldură 

E801 – E802 Invertor de expirare 1, 2  sau 3 Compresor 
E851 – E852 Eroare hardware invertor Compresor 
E861 – E862 Supracurentul   motorului   Compresor 
E871 – E872 Radiator invertor peste  temperatura Compresor 
E881 – E882 Tensiunea  de alimentare în  afara limitelor   Compresor 
E891 – E892 Compresor deconectat  de la sursa de alimentare   Compresor 
E901 – E902 Driver compresor și  nepotrivire  model Compresor 
E911 – E912 Protecție la suprasarcină Compresor 
E921 – E922 PFC-POE supracurent Compresor 
E931 – E932 Eroare de comunicare cu  controlerul principal Compresor 
E941 – E942 Eroare  convertor PFC Compresor 
E951 – E952 Eroare a radiatorului sau/și a  senzorului de  temperatură  ambiantă Compresor 
E961 – E962 Stare anormală Compresor 
E971 – E972 EEPROM nu  se inițializează Compresor 

13 VARIABILE MODBUS 
Controlul  introduce  implicit  configurația  de  mai jos:   

 

RATA 
BAUD 

9600 

Paritate Chiar 
BIT DE 
DATE 

8 

BIT  
OPRIRE 

1 

ID 
DISPOZITI

V 

1 

Pentru a configura  comunicarea    Modbus în funcție  de   nevoile dvs.,      este  necesar  să  modificați  registrele de mai jos:   
H124 :  RATA  BAUD 

0 4800 
1 9600 
2 19200 
3 38400 

 



 

 

H125 :  PARITATE,  STOP  BIT 
0 NICI UNUL, 

2  biți 
1 IMPAR, 1  

bit 
2 CHIAR, 1 bit 
3 NICI UNUL, 

1  bit 
 

H126 :  ID  
DISPOZITIV 

1 ÷  200 

Comande modbus: 
Lectură REGISTRUL 

EXPLOATAȚIEI 
Scris 6-16 

 
Înregistr
ează-te 

Format Pic R/W Gama nume Descrierea / Notă 

1 Int - R -  
 
 

Versiune de 
date 

Versiune firmware  

2 Int - R - Lansare firmware  

3 
OCTET (H) - R - Sub-lansare firmware  

OCTET (L) - R - Ziua creării  firmware-ului  

4 
OCTET (H) - R - Luna creării  firmware-ului  

OCTET (L) - R - Anul creării  firmware-ului  

80 ÷ 97 Ascii - R - Număr de 
serie 

Numărul de înregistrare  

1089 Int - R/W 1 ÷ 200 Adresă serială ID serial Modbus  

 
 
 

200 

 
 
 

Int 

- R -  
 
 
 
 
 

 
Setarea 
mașinii 

(0) Stand  by  

 
Citirea valorilor  stării    

computerului   

- R - (1)  Răcire 
- R - (2)  Încălzire 
- R - (4) Numai  modul  sanitar  ¹ 
- R - (5) Răcire  +  Sanitare  ¹ 
- R - (6) Încălzire  +  Sanitare  ¹ 

7201 MASCĂ BIT 0 R/W - Activarea scrierii    aparatului   
stare de la distanță 

Necesare pentru    funcționarea     
reg. 7200. 

 
 
 

7200 

 
 
 

Int 

- W - (0) Stand  by  

Valorile de scriere care  nu sunt 

permise la această adresă pot 
duce la  operațiuni neașteptate, 
deci păstrați  numai acele valori 

care sunt permise  în  scris.   

- W - (1)  Răcire 
- W - (2)  Încălzire 
- W - (4) Numai  sanitare¹ 
- W - (5) Răcire  +  Sanitare¹ 
- W - (6) Încălzire  +  Sanitare¹ 

7201 MASCĂ BIT 1 R/W - 
 
 
 
 

Punct de 
setare 

Activarea scrierii    setpoint-ului    
de la distanță 

Necesare pentru    funcționarea      
reg. 7203/7208. 

7203 °C/10 - R/W 5.0 ÷ 23.0 Răcire  

7204 °C/10 - R/W 25.0 ÷ 55.0 Încălzire  

7205 °C/10 - R/W 25.0 ÷ 55.0 Sanitare  

7206 °C/10 - R/W 5.0 ÷ 23.0 A doua răcire  

7207 °C/10 - R/W 25.0 ÷ 55.0 A doua încălzire  

7208 °C/10 - R/W 0,0 ÷ 80,0 Preparator DHW  

7201 MASCĂ BIT 2 R/W - 
 
 

Al doilea punct 
de set 

Activarea trecerii    la  al  doilea 
punct set 

Necesar pentru    funcționarea  
bitului    0 din  reg. 
7202. 

7202 MASCĂ BIT 0 W - 0=puncte de setare primare,  1=punct  
setpoint secundar 

Valoare de scriere 

7217 MASCĂ BIT 0 R - 0=puncte de setare primare,  1=punct  
setpoint secundar 

Valoare de citire 

7201 MASCĂ BIT 3 R/W - 
 

Apel la  
temperatura 
camerei 

Activarea scrierii  apelurilor  în  cameră  
la distanță 

Necesar pentru    funcționarea  
bitului    1  din  reg. 
7202. 

7202 MASCĂ BIT 1 R/W - Temperatura camerei  forțată apel de 
la distanță 

 

7201 MASCĂ BIT 4 R/W -  
Apel sanitar 

Activarea scrierii apelurilor 
sanitare la 

Necesar pentru    funcționarea  
bitului    2 din  reg. 
7202. 
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distanță 

7202 MASCĂ BIT 2 R/W - Apel forțat la distanță  în modul  
sanitar 

 

7201 MASCĂ BIT 5 R/W - 
 
 
 
 

Anti-Legionella ² 

Activarea ciclului anti-legionella de 
la distanță 

Necesar pentru    funcționarea  
bitului    3 din  reg. 
7202. 

7202 MASCĂ BIT 3 R/W - 
De la distanță anti-legionella ciclu 

cerere de activare 
Bitul  trebuie să  fie  1 

pentru întreaga 
perioadă a  
ciclului.   

 
 

7216 

 
 

MASCĂ BIT 

5  
 

R 

 
 

- 
Ciclul anti-legionella în  curs de 
desfășurare 

 

 
6 

 

Ciclul anti-legionella a eșuat  sau 
s-a oprit 

Acesta rămâne la 1 până la 
următorul ciclu, sau  se  resetează 

atunci  când    placa  este 
oprit. 

7202 MASCĂ BIT 5 R/W - Ventilare a 
instalațiilor 

Pant forțat de aerisire Numai dacă    aparatul  este în  
Stand  By  (0). 

 
7202 

 
MASCĂ BIT 

 
6 

 
R/W 

 
- Dezactiv

area 
sanitară 

Interzicerea apelurilor sanitare (fără 
ieșirea din  modul  real  +  funcția  
SAN) 

Activ numai în cazul în care setarea 
de bit 3 este 7201  (atunci  când  

temperatura camerei. apel  este,  de 

asemenea,  gestionat de la 
distanță). 

7202 MASCĂ BIT 7 R/W -  

Decongelare 
Decongelare forțată Numai în cazul în care  aparatul  

este în  încălzire 
(2-6). 

7214 MASCĂ BIT 
13 

R - 
Decongelare la  apel  

14 Decongelare în  curs  

305 Oră - R -  
 
 

Ore de 
funcționare 

Compresor 1  

307 Oră - R - Compresor 2  

309 Oră - R - Compresor 3  

313 Oră - R - Compresor 1  circuit 2  

315 Oră - R - Compresor 2  circuit 2  

317 Oră - R - Compresor 3  circuit 2  

253 °C/10 - R - Traductor de 
tempera
tură 

Evaporare  

254 °C/10 - R - Condensare  

626 °C/10 - R -  Circuitul de evaporare 2  

627 °C/10 - R - Circuit de condensare 2  

400 °C/10 - R -  
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura ³ 

Admisie apă  

401 °C/10 - R - Evacuare a apei  

405 °C/10 - R - Acm  

422 °C/10 - R - Inhalarea compresoarelor  

428 °C/10 - R - Exterior  

433 °C/10 - R - Evacuarea compresorului    1  

434 °C/10 - R - Evacuarea compresorului    2  

435 °C/10 - R - Evacuarea compresorului    3  

437 °C/10 - R - Colector solar  

438 °C/10 - R - Acumularesolare  

440 °C/10 - R - Telecomandă de plante  

443 °C/10 - R - Mandata miscelatrice  pannelli  radianti  

447 °C/10 - R - Recircularea  preparatorului DHW  

20422 °C/10 - R - Inhalarea compresoarelor  (circuit  2)  

20433 °C/10 - R - Compresor 1  descărcare  (circuit  2)  

20434 °C/10 - R - Compresor 2  descărcare  (circuit  2)  

20435 °C/10 - R - Compresor 3  descărcare  (circuit  2)  

406 Bară/100 - R -  
 

Presiuni ³ 

Presiune ridicată  

414 Bară/100 - R - Presiune scăzută  

20406 Bară/100 - R - Circuit 2  de înaltă  presiune  

20414 Bară/100 - R - Circuit 2 presiune joasă    

7000 %/10 - R -  
Ieșiri analogice 

Ventilator de condensare  

7001 %/10 - R - Pompă de circulație  

627 %/10 - R - Ventilator de condensare al 
circuitului  2 

 

  0    Presiune ridicată E001 



 

 

 
 
 
 
 
 

950 

 
 
 
 
 
 

MASCĂ BIT 

1  
 
 
 
 
 

R 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

Alarme ⁴ ⁵ 

Presiune scăzută E002 
2 Protecția termică  a compresorului E003 
3 Protecția termică  a ventilatorului E004 
4 Îngheţ E005 
5 Lipsa fluxului   E006 
6 DHW preparator  temperatură  scăzută E007 
7 Lipsa lubrifierii   E008 
8 Temperatura ridicată de descărcare  

a  Cp1 
E009 

9 Colector solar la  temperatură  
ridicată 

E010 

12 Compresor 2  protecție  termică E013 
13 Ventilator 2  protecție  termică E014 
15 Protecția  termică a pompei E016 

 
 
 
 
 
 

951 

 
 
 
 
 
 

MASCĂ BIT 

1  
 
 
 
 
 

R 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

Alarme ⁴ ⁵ 

Temperatură ridicată E018 
2 Temperatura ridicată de descărcare  

a  Cp2 
E019 

3 Traductoare de presiune inversate E020 
6 Compresor 3  protecție  termică E023 
7 Ventilator 3  protecție  termică E024 
9 Pompa 2  de protecție  termică E026 

11 Temperatura incongruenti E041 
12 Schimb de  căldură slab DHW E042 

13 Rezervor  de acumulare DHW în   
Temperatura E050 

14 Modulul I/O 1  deconectat E101 
15 Modulul I/O 2  deconectat E102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

952 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASCĂ BIT 

0  
 
 
 
 
 
 
 
 

R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alarme ⁴ ⁵ 

Eroare a sondei  1 E611 
1 Eroare  probei 2 E621 
2 Eroare probei 3   E631 
3 Eroare probei 4   E641 
4 Eroare  probei 5 E651 
5 Eroare probei 6   E661 
6 Eroare a sondei  7 E671 
7 Eroare probei 8   E681 
8 Eroare  probei 9 E691 
9 Eroare probei 10   E701 

10 Eroare a sondei  11 E711 
11 Eroare a sondei  1  din modulul 1 E612 
12 Eroare  a sondei  1  2 E622 
13 Eroare  a sondei  1  3 E632 
14 Eroare  a sondei  1  4 E642 
15 Eroare a sondei  1  5   E652 

953 MASCĂ 
BIT 

0 R - Alarme ⁴ ⁵ Eroare a sondei  1  6   E662 

  1    Eroare a sondei  1  7   E672 
2 Eroare  a sondei  1  8 E682 
3 Eroare  a sondei  1  9 E692 
4 Eroare a sondei  10 din modulul 1   E702 
5 Eroare a sondei  11  din modulul 1 E712 
6 Eroare a sondei  2  1   E613 
7 Eroare a sondei  2  din modulul 2 E623 
8 Eroare a sondei  2  3   E633 
9 Modulul 2  sonda  4  eroare E643 

10 Eroare  a sondei  2  5 E653 
11 Eroare  a sondei  2  6 E663 
12 Eroare a sondei  2  7   E673 
13 Eroare  a sondei  2  8 E683 
14 Eroare a sondei  2  9   E693 
15 Eroare a sondei  2  10   E703 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eroare a sondei  2  11   E713 
1 Invertor de legături 1 E801 
2 Invertor de legătură 2 E802 
3 Invertor de legătură 3 E803 
4 Invertor  defect hardware 1 E851 
5 Invertor  defect hardware 2 E852 
6 Invertor  defect hardware 3 E853 
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954 
 

MASCĂ BIT 
7  

R 
 

- 
 

Alarme ⁴ ⁵ 
Invertor de supracurent 1 E861 

8 Invertor de supracurent 2 E862 
9 Invertor de supracurent 3 E863 

10 Invertor de temperatură  înaltă  1 E871 
11 Invertor de temperatură  înaltă  2 E872 
12 Invertor de temperatură  înaltă  3 E873 
13 Invertor de tensiune  rău  1 E881 
14 Invertor de tensiune  rău  2 E882 
15 Invertor de tensiune  rău  3 E883 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

955 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASCĂ BIT 

0  
 
 
 
 
 
 
 
 

R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alarme ⁴ ⁵ 

Invertor  secvență de fază  1 E891 
1 Invertor  secvență de fază  2 E892 
2 Invertor  secvență de fază  3 E893 
3 Invertor eroare model 1 E901 
4 Invertor eroare model 2 E902 
5 Invertor eroare model 3 E903 
6 Invertor eroare de suprasarcină 1 E911 
7 Invertor eroare de suprasarcină 2 E912 
8 Invertor eroare de suprasarcină 3 E913 
9 Invertor  PFC supracurent 1 E921 

10 Invertor  PFC supracurent 2 E922 
11 Invertor  PFC supracurent 3 E923 
12 Invertor eroare  de comunicare 

internă 1 
E931 

13 Invertor eroare  de comunicare 
internă 2 

E932 

14 Invertor eroare de  comunicare 
internă 3 

E933 

15 Invertor  PFC defect 1 E941 
 
 
 
 
 
 
 

956 

 
 
 
 
 
 
 

MASCĂ BIT 

0  
 
 
 
 
 
 

R 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

Alarme ⁴ ⁵ 

Invertor  PFC defect 2 E942 
1 Invertor  PFC defect 3 E943 
2 Invertor eroare sondă 1 E951 
3 Invertor eroare sondă 2 E952 
4 Invertor eroare sondă 3 E953 
5 Invertor de stare anormală  1 E961 
6 Invertor de stare anormală  2 E962 
7 Invertor de stare anormală  3 E963 
8 Eroare Invertor 1  EEPROM   E971 
9 Eroare Inverter 2  EEPROM   E972 

10 Eroare Inverter 3  EEPROM   E973 
11 Temperatura ridicată de descărcare 

de gestiune a  Cp3 
E029 

12 Anti-legionella efectuate  corect E060 
13 Anti-legionella a eșuat sau  s-a oprit   E061 

¹⁾ dacă   este activat 
²⁾ ciclul    este activat  numai  dacă    starea  DHW  (4-5-6) este întreruptă  de    aparat. 
³⁾ dacă valoarea de  citire  este egală cu    32766    sonda  nu este  configurată,  dacă  32767    sonda este defectă 
⁴⁾   resetați      alarmele,  scrieți  valoarea  0 cu  comanda  6  pe  oricare  dintre  registrele    zonei de alarme 
⁵⁾ alarmele    circuitului    2  sunt  cartografiate  în  același mod cu un  decalaj de 20000  (de  exemplu,  20950) 
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