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Manualul unităților "i-HP" colectează toate informațiile necesare pentru o mai bună utilizare a aparatului în condițiile de siguranță 
ale operatorului,    care  îndeplinesc    cerințele  enumerate în Directiva privind echipamentele  din 2006/42/CE și în urma  
modificărilor. 

1 SCOPURILE ȘI  CONȚINUTUL  MANUALULUI   

Acest manual oferă informațiile de bază privind selectarea, instalarea, operarea și întreținerea unităților i-HP. Acesta se adresează 
instalatorului și utilizatorului aparatului și include indicațiile necesare care permit utilizatorului să opereze  eficient unitatea,    
chiar și fără nici o cunoaștere specifică  anterioară  a acestuia.   
Manualul descrie caracteristicile aparatului în momentul comercializării acestuia; prin urmare, trebuie să se considere   adecvată  
respectarea  stadiului  actual al  tehnicii  în ceea ce privește potențialul, ergonomia,  siguranța și funcționalitatea.   
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  utiliza, pentru unitatea instalată, 
manualul   furnizat.   
Se recomandă ca, tel utilizator trebuie să urmeze instrucțiunile conținute în această broșură, în special cele privind siguranța și 
întreținerea de rutină.   

1.1 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 de imprimare sau transcrierea erorilor de  ioni. 
Clientul trebuie să păstreze 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.   

1.2 SIMBOLURI GRAFICE 
 

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

echipamentului.   
 

Indică operațiile interzise.   
 

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

2 LEGILE PRIVIND SIGURANȚA 

Unitățile  au  fost  proiectate  în  conformitate  cu    următoarele  directive  și standarde armonizate:   
• Directivele UE 2014/68/UE,  2006/42/CE,  2014/35/UE,  2014/30/UE,  2011/65/UE,  2012/19/UE 
• UNI EN  378-1,  378-2,  EN  12735-1 
• UNI EN  ISO  12100,  EN  60204-1,  UNI  EN  ISO  13857 
• CEI EN  61000-6-3,  IEC  61000-6-2. 

3 UTILIZĂRI PERMISE 

• Compania exclude orice obligații contractuale și extracontractuale pentru daunele cauzate persoanelor, animalelor sau 
obiectelor, prin instalarea, setarea și întreținerea incorectă, utilizarea necorespunzătoare a echipamentului și citirea parțială 
sau superficială a  information 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. 

• Amplasarea instalației, a circuitelor hidraulice și electrice trebuie să fie stabilită de către proiectantul de plantare și trebuie să 
ia în considerare atât cerințele tehnice,  cât și orice legi locale  aplicabile  și specificațiile autorizate.   

• Executarea tuturor works trebuie să fie efectuate de către personal calificat și calificat, competente în normele existente în 
diferite  țări. 

• Executarea tuturor lucrărilor trebuie să fie efectuată de personal calificat și competent în normele existente în țara 

în  care    va fi  instalat aparatul.   
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4 ORIENTĂRI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA 

Înainte de a începe să opereze pe unități i-HP fiecare utilizator trebuie să fie perfect informat cu privire la funcțiile echipamentului 
și controalele sale  și trebuie  să  fi  citit și înțeles informațiile  enumerate  în acest  manual. 

 

 
 
 
 

 

Este   strict  interzisă    îndepărtarea  și/sau  manipularea  oricărui dispozitiv de siguranță.   
Copiii sau  persoanele    cu handicap  neasistate  nu  au voie  să  utilizeze  aparatul.   
Nu  atingeți  aparatul  când   sunteți desculț  sau  când unele părți  ale  corpului  sunt  ude  sau  umede.   
Nu  curățați    aparatul  când  sursa  de  alimentare  este "PORNITă". 
Nu   trageți,  scoateți    sau  răsuciți  cablurile    electrice  care ies    din  unitate,  chiar  dacă  aceasta  este  deconectată    
de  la 
alimentarea cu energie electrică. 
Nu  călcați  cu    picioarele  pe    aparat,  așezați-vă    și/sau așezați    orice  tip  de  obiect. 
Nu  pulverizați  și nu turnați  apă  direct  pe    aparat. 
Nu aruncați,      abandonați    sau  lăsați  la îndemâna  copiilor  materiale  de  ambalare  (carton,  capse, pungi de  
plastic  etc.) deoarece  acestea pot reprezenta un pericol pentru mediu și pe viață.   

 
Orice   operațiune de întreținere de rutină  și/sau de rutină    se    efectuează  atunci când  echipamentul  a  fost  oprit,  
deconectat de la sursele  de  energie  electrice  și  pneumatice  și  după ce sistemul  său  pneumatic  a  fost  descărcat. 

 
Nu introduceți nici mâinile, nici șurubelnițele, cheile  sau  alte  unelte  în  părțile  mobile  ale  echipamentului.   

 
Supraveghetorul  echipamentului  și  omul  de  întreținere  trebuie  să  beneficieze de o formare  adecvată  pentru  
îndeplinirea    sarcinilor  lor în siguranță. 

 
Operatorii trebuie  să  știe  cum  să  utilizeze  dispozitivele de protecție personală    și  trebuie să cunoască  orientările 
de prevenire a accidentelor  cuprinse în legislația și normele  naționale și internaționale. 

4.1 SĂNĂTATEA  ȘI  SIGURANȚA LUCRĂTORILOR 

Comunitatea Europeană a adoptat o serie de directive privind  sănătatea  și securitatea la locul de  muncă, inclusiv  89/391/CEE,  
89/686/CEE, 89/655/CEE, 2009/104/CE, 86/188/CEE  și  directivele 77/576/CEE.   Fiecare angajator pune în aplicare aceste norme 
și se asigură  că lucrătorii    le respectă. Acesta  subliniază  că: 

 

 Nu  manipulați  sau  înlocuiți  părți  ale    equipment fără    consimțământul  specific  al  producătorului.     
Producătorul nu este  responsabil      în  cazul  operațiunilor  neautorizate.   

 Utilizarea componentelor,  materialelor de consum  sau      a    pieselor  de schimb  care    nu  corespund  celor  
recomandate  de  producător  și/sau enumerate  în  acest  manual  poate  fi  periculoasă  pentru operatori și/sau 
poate deteriora  echipamentul 

 

 

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 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. 

4.2 ECHIPAMENTE DE SIGURANȚĂ  PERSONALĂ 

Când folosiți și întrețineți  unitățile  "i-HP",  utilizați următoarele echipamente de protecție  individuală.   
 

 
Îmbrăcăminte de protecție:  Omul de întreținere  și  operatorii  trebuie  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 protecție  cu  talpă antiderapantă.   

 
Mănuși: În timpul  întreținerii  sau curățării, trebuie utilizate  mănuși de protecție. 

 

 
Mască și ochelari de protecție: În timpul operațiilor de curățare și întreținere trebuie utilizată  protecția 
respiratorie  (mască) și  protecția ochilor (ochelari de  protecție). 

4.3 SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ 

    Unitatea  prezintă  următoarele   semne de siguranță,    care  trebuie  respectate:   
 

 Pericole generale 

 
Pericol de electrocutare 

 
Prezența organelor  în mișcare   

 
Prezența suprafețelor care  pot  provoca  răni 

 
Prezența suprafețelor  fierbinți care  pot  provoca  arsuri 
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4.4 FIȘA  TEHNICĂ  DE SECURITATE A AGENTULUI FRIGORIFIC 
 

nume: R410A (50%  difluorometan  (R32); 50%  Pentafluoroetan  (R125). 
 INDICAȚII PRIVIND RISCURILE 
Riscuri majore: Asfixie 
Riscuri specifice: Evaporarea rapidă    poate  provoca  congelarea. 

 PRIMUL AJUTOR 
Informații generale: Niciodată să nu dai  nimic  pe  gură unei persoane inconștiente.     
Inhalare: Treci la  aer curat. 

 Oxigen sau  respirație  artificială,  dacă  este necesar. 
 Nu  administrați  adrenalină  sau medicamente similare.   
Contactul cu ochii: Clătiți cu atenție  cu apă timp de  cel  puțin  15  minute  și  consultați  un  medic. 
Contact cu pielea: Spălați imediat  cu  multă    apă. 

 Scoateți  imediat  hainele  contaminate.   
 PREVENIREA INCENDIILOR 
Medii de stingere: Orice. 
Riscuri specifice: Creșterea presiunii. 
Metode specifice: Folosiți spray-ul cu  apă pentru a răci  recipientele 

 ACȚIUNI DE ELIBERARE  ACCIDENTALĂ 
Măsuri de precauție 
personale: 

Evacuați personalul   în zone sigure.   

 Asigură o ventilație  adecvată. 
 Folosiți echipament individual  de protecție.   
Mediu Se evaporă. 
Metoda de curățare: Se evaporă. 

 MANIPULARE ȘI  DEPOZITARE 
Manipulare  
Acțiune/tehnică Asigură un  schimb de aer  suficient și/sau  aspirație  în  locurile de muncă.   
Recomandări pentru  
siguranță 

Nu  respirați  vapori sau  aerosoli. 

Stocare: Închideți strâns  și  depozitați  într-un loc răcoros,  uscat  și  bine      ventilat. 
 Depozitați în  recipientul  original. Produse incompatibile:   materiale explozive,  inflamabile,    

organice 
Peroxid. 

 CONTROLUL EXPUNERII  /  PROTECȚIA  PERSONALĂ 
Parametrii de control: AEL (8-h  e  12-h  TWA)  =  1000 ml/m³  pentru fiecare dintre  cele  două  componente. 
Protecția respiratorie: Pentru operarea  de salvare  și  întreținere  în  rezervoarele  de stocare  utilizați aparat de 

respirat  autonom 
 Vaporii  sunt  mai grei  decât  aerul  și  pot  provoca  sufocare  prin reducerea oxigenului    

disponibil  pentru 
Respiraţie. 

Protecția ochilor: Ochelari de protecție. 
Protecția mâinilor:   Mănuși de cauciuc. 
Măsuri de igienă: Nu  fuma. 

 PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI  CHIMICE 
Culoare: Incolor 
Miros: Lumina. 
Punct de fierbere: -52,8°C la presiunea atmosferică.   
Punct de iluminare: Nu se  aprinde. 
Densitate: 1,08 kg/l  la  25°C. 
Solubilitatea în  apă: Neglijabil. 

 STABILITATE ȘI  REACTIVITATE 
Stabilitate: Fără reactivitate  atunci când este utilizat  cu  instrucțiunile  corespunzătoare.   
Materiale de  evitat: Materiale foarte oxidante.   Incompatibil  cu  magneziul,  zincul,  sodiul,  potasiul  și 

 Incompatibilitatea  este      mai  gravă  dacă    metalul    este  prezent sub formă de pudră  sau  
dacă 
au fost, recent,  neprotejate. 

Produse de 
descompunere 

Aceste produse  sunt compuși halogenați,    fluorură de  hidrogen,  oxizi de  carbon  (CO,  CO2), 

Riscurile:  
 INFORMAȚII TOXICOLOGICE 
Toxicitate acută: (R32) LC50/  inhalare  /4  ore/la  șobolan  >760  ml/l 

 (R125) LC50/  inhalare  /4  ore/la  șobolan  >3480  mg/l 
Efecte locale: Concentrațiile substanțial  peste    TLV  pot  provoca efecte narcotice.   

 Inhalarea produselor    descompuse  cu  concentrații  mari  poate  provoca  insuficiență  
respiratorie 
(edem pulmonar). 

Toxicitate pe termen lung:   Nu  a prezentat    efecte  cancerigene  potențiale,  teratogene  sau  mutagene  în  experimentele pe 
animale.   

 INFORMAȚII ECOLOGICE 
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Potențialul  de încălzire 
globală 

2088 

GWP (R744=1):  

Potențialul de epuizare a 
stratului  de ozon 

0 

ODP (R11=1):  

Considerații privind 
eliminarea: 

Utilizabil cu  recondiționare. 
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5 CARACTERISTICI TEHNICE 

Răcitoarele de apă i-HP și seria pompelor de căldură sunt concepute pentru aplicații rezidențiale și industriale, aceste unități sunt 
extrem de versatile  și  pot  funcționa  în  modul  pompă de căldură  cu    capacitatea de producție a apei  calde  la  o  temperatură 
de până  la  65°C  pentru  încălzirea  envirnomental  și aplicații sanitare cu utilizarea încălzitoarelor  electrice.   
Utilizarea tehnologiei compresorului invertor fără perii, potrivită cu supapa de expansiune electronică și cu pompa și suflanta cu 
viteză variabilă sunt utilizate în general pentru optimizareaconsumului de energie și a eficienței operative a  componentelor   
frigorifice ale întregului  sistem. 

5.1 Cadru 

Toate unitățile i-HP sunt alcătuite din tablă groasă galvanizată la cald, vopsită cu emailuri de pulbere poliuretanică la 180°C pentru 
a asigura cea mai bună rezistență împotriva agenților atmosferici. Panoul frontal este balamale la partea de ridicare pentru a 
permite accesul la componentele interne pentru  inspecție și  întreținere. Șuruburile  și  inserțiile  sunt    alcătuite  din oțel 
galvanizat. 

5.2 CIRCUIT FRIGORIFIC 

Circuitul de agent frigorific a fost fabricat în conformitate cu Directiva UNI EN 13134 privind procedurile de sudură. Gazul frigorific 
utilizat în aceste unități este de tip R410A. Circuitul de agent frigorific include în versiunea sa de bază: ciclu de mers înapoi cu 4 căi  
valve, supapă de expansiune electronică, separator de lichid, receptor lichid, supape de verificare și întreținere, dispozitiv de 
siguranță sub presiune în conformitate cu regulamentul PED (comutator de înaltă presiune), și traductoare de presiune pentru a 
regla cu precizie presurizarea prin evaporare și condensare, filtre pentru supapa de expansiune pentru a preveni înfundarea 
acestuia. Versiunile cu injecție de vapori includ, de asemenea, schimbător de căldură pentru producerea  vaporilor,  supapa 
injectorului electronic și supapele de Injectie de vapori ON-OFF  în  cazul  a două compresoare. 

5.3 Compresoare 

Compresoarele sunt invertor dc de tip scroll proiectat pentru a fi utilizate cu agent frigorific R410A și sunt montate pe un material 
de cauciuc care acționează ca un amortizor de șoc. Compresoarele versiunilor de injecție sunt concepute pentru a optimiza 
eficiența ciclului de agent frigorific  în  condiții de temperaturi  ambiente  scăzute  și sunt furnizate cu conexiune pentru Injectie de 
vaporia vaporilor.   
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 butonul deapăsare al com-ului repornește,     încălzitorul  carterului    va  
înceta să  funcționeze. Vă  recomandăm  să  porniți    unitatea  și să o puneți  în modul standby cu  cel  puțin 6 ore înainte  de  
prima  pornire. 
Verificarea compresoarelor este posibilă prin panoul frontal al unității, care permite întreținerea compresoarelor, chiar dacă    
unitatea este  în  funcțiune. 

5.4 SCHIMBĂTOR DE AER 

Schimbătorul de căldură    din partea aerului  este    format din țevi de cupru  și aripioare de  aluminiu.   Diametrul țevilor de  cupru  
este  de  7,94  mm,    grosimea  aripioarelor de aluminiu este de 0,12 mm. Conductele sunt extinse mecanic în aripioarele de 
aluminiu pentru a îmbunătăți coeficientul de transfer de căldură. Geometria acestui schimbător de căldură asigură o scădere a 
presiunii pe partea aerului de valoare redusă și apoi permite utilizarea  fans cu  număr scăzut de  rotații (cu    avantajul de a reduce 
nivelul de  zgomot al unității).   

5.5 MOTOR VENTILATOR 

Motorul ventilatorului este de tip axial cu lame de aerofoil din plastic. Este echilibrat static și dinamic și este prevăzut cu un 
dispozitiv de protecție a ventilatorului de siguranță. Motorul    ventilatorului  este  un tip modulat fără perii,    cuplat direct    și  
echipat  cu o protecție integrată   la suprasarcină  termică.     Clasa  de protecție a motorului  este IPX4 conform CEI EN  60529. 

5.6 SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ PE PARTEA UTILIZATORULUI 

Schimbătorul de căldură pe partea utilizatorului este format din plăci sudate cu braze din oțel inoxidabil AISI 304 și este izolat din 
fabrică cu material flexibil cu celule apropiate și este echipat cu un încălzitor electric antigel (accesoriu opțional: KA). Fiecare 
evaporator este echipated cu un senzor de temperatură pentru protecție antigel care activează Pompa de circulatie, chiar și în 
cazul în care unitatea este oprit atunci când  îndeplinesc    parametrii de setare de controler.   

5.7 PANOU  DE CONTROL ELECTRIC 

Placa panoului de control electric estefabricată d în conformitate cu directivele Uniunii Europene în vigoare în prezent. Pentru a 
avea acces la placa panoului de control electric, puneți comutatorul de deconectare în poziția Oprit (prezența unui sistem de 
blocare a ușii) și așteptați până când lamele ventilatorului  au ajuns la o oprire completă, deschideți panoul front prin îndepărtarea 
celor trei șuruburi cu o șurubelniță cu cap plat, rotiți pentru a deschide sfert-rândul său, cele două încuietori ale panoului de 
control electric. Gradul de protecție este IP34. Cutia electrică este livrată cu  un bloc terminal completat cu contact 
gratuitpentrutelecomandă ON-OFF, iar pentru schimbarea de iarnă/vară. Adăugarea  modulului  opțional  GI  permite    
gestionarea  funcțiilor suplimentare  ale  instalației.   

5.8 SISTEM DE CONTROL 

Unitățile  i-HP  sunt  echipate  cu  un  microprocesor care adoptă  un  program  logic de control al  supraîncălzirii  prin  supapa 
termostatică electronică  gestionată de semnalele traductoarelor de presiune și senzorul de temperatură. Procesorul gestionează, 
de asemenea, următoarele  funcții: reglarea temperaturii apei, protecția împotriva înghețului, setarea timpului compresoarelor, 
resetarea alarmelor, gestionarea alarmelor și funcționarea LED-urilor. La cerere, microprocesorul poate fi conectat la un sistem de 
control de la distanță BMS și la sistemul HNS mai simplu  cu  unitățile noastre terminale. Sistemul de control împreună cu 
tehnologia INVERTER și senzorii  de la bord pot monitoriza și adapta în permanență  performanța compresorului  invertor,  a  
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pompei  Pompa de circulatieii   și a motorului  ventilatorului.     

5.9 DISPOZITIVDE CONTROL ȘI  PROTECȚIE S 

Unitățile sunt echipate standard cu următoarele dispozitive de control și protecție: senzor de temperatură a apei de întoarcere 
instalat   pe  conducta de apă de retur de la instalație,  senzor  de  funcționare  și  antigel  instalat  pe conducta de apă  de  
evacuare  la  instalație,  mare traductor de presiune, traductor de joasă presiune, senzori de temperatură de intrare și ieșire ai 
compresorului, dispozitiv de protecție termică  pentru motoarele ventilatorului, comutator de debit de  apă pentru a proteja  
evaporatorul, comutator de debit  HP de înaltă presiune. 

5.10 CIRCUIT HIDRAULIC 

Răcitoarele pompei heap din seria i-HP sunt alimentate cu un kit hidronic integrat, care include: schimbător de căldură pentru 
plăci, un manometru la intrarea și ieșirea schimbătorului de căldură pentru evaluarea pierderilor de sarcină, a supapei de serviciu 
șia fluxului deprotecție,  a supapei automate de eliberare a aerului și a supapei de siguranță (6 bari) care urmează să fie conectate 
la sistemul de colectare. Versiunea cu o  pompă Pompa de circulatieie de tip modulator integrat, adoptând un motor fără perii cu 
eficiență ridicată (EEI≤0,23), potrivit pentru utilizarea apei refrigerate  și  gestionat  direct de către controlerul  de    la bord. 

5.11 CONTROLUL VITEZEI  VENTILATORULUI 

Acest tip de reglare, efectuată de microprocesor, este necesar pentru optimizarea presiunii de  evaporare/condensare în timpul  
funcționării verii/iernii în  order pentru a permite  funcționarea  corectă a aparatului.     

5.12 TECNOLOGIE ÎMBUNĂTĂȚITĂ DE INJECTIE DE VAPORI DE VAPORI  (EVI) 

Pompele de căldură din seria i-HP-LT sunt echipate cu compresoare de defilare cu 
injecție de vapori (tehnologia EVI) asigură eficiență maximă în ceea ce privește 
unitățile standard  cu compresoare de defilare. 
Tehnologia EVI constă în Injectie de vaporia vaporilor de agent frigorific în etapa 
intermediară  a procesului de compresie, care poate crește semnificativ capacitatea 
și  eficiența    compresorului.     
Fiecare compresor  de defilare    instalat  în  pompele de căldură    din  seria  i-HP-LT  
este comparabil cu un compresor în două etape, dar cu o etapă intermediară de 
răcire a agentului  frigorific. 
Diagrama prezintă principalele etape ale ciclului de refrigerare al unității cu 
tehnologie EVI.   Stadiul  de  înaltă  presiune  constă  în      extragerea    unei  părți  a  
agentului frigorific lichid care iese din condensator și apoi se extinde printr-o 
supapă de  injecție,  într-un  schimbător de căldură care funcționează ca un sub-
cooler. 
Vaporii supraîncălziți generați sunt apoi injectați în compresorul E.V.I. în mijlocul 
compreseipe ciclu (printr-o țeavă specială în interiorul compresorului  însuși). 
Subrăcirea suplimentară a lichidului astfel obținut ar putea crește foarte mult 
capacitatea  evaporatorului.   
Un raport mai mare  între      presiunile  de  condensare  și  evaporare  va  crește  
semnificativ  performanța    acestui  sistem în ceea ce privește    toate  tehnologiile  
tradiționale   de compresie a gazelor.   
Acest sistem permite pompei de căldură aer/apă din seria i-HP-LT să genereze apă 
caldă până la  60°C și capabilă să  funcționeze la temperaturi  de  până la  -25°C. 
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6 VERSIUNI DISPONIBILE CU  DIMENSIUNI  ȘI  ACCESORII 
Unitatea  de cod  este  compusă  din: 

ü nr. 7  cifre  fixe    (primele    două cifre  identifică  seria  i-HP  în  eventualele  sale  particularizări) 
ü simbolul  #  ca  separator 
ü nr.                          
ü nr. 1 cifre fixe egale cu 0, pentru moment nu 

este utilizat 
0110516#(CT1)(TA)(IV)(CI)(KA)(GI)(FAN)(SIL)(TR)00(MC) 

 

CODUL 
TATĂLUI 

Dim
ensi
une

a 

Versiune 

0110516 # Ct TA Iv 
  Capacitatea de ieșire  

 
 

Configurarea conductelor  de  apă 

 
 
 
 

Injecție cu 
vapori 

00 25 kW 
01 35 kW 
02 50 kW 
03 60 kW 
04 50F kW 
05 70 kW 

 0 2 conducte 
 0 Fără Injectie de vapori 

1 Cu injecție  (*) 
 

(*) Acesta  nu  este  disponibil  pentru  capacitățile    de  60,  50F  și  70  kW. 
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Codul 
  

ACCESORII  INSTALATE DIN FABRICĂ 
  

0110516#(CT1)(TA)(IV) Iî Ka Gi Fan Sil Tr AC1 
  

 
 
 
 
 
 

Configurație hidronică 

      

   
Kit antigel 

     

  Modul de 
management pentru 

Plante 

Tipul ventilatorului   Tăcere Tratarea bateriei 
 

0 Țeavă hidraulică       

1 Pompa de 
circulatieintegrat(1) 

      

2 Supapă de închidere 
      

3 Pompa de circulatieauto-
adaptiv(2) 

      

6 Pompă invertor ac(3) 
     Accesoriu 1 

 0 Without  antifreezechit      

 1 Cu kit  antigel      

  0 Modulul GI nu este  
prezent 

    

  1 Gi Modul  prezent*     

  
2 Comunicare modbus 

protocol (4) 
    

   
3 

Protocolul de 
comunicare Modbus 
și  modulul  GI 
prezent (*) 

    

   0 Ventilator DC 
   

    0 Nu redus la tăcere   

    1 Silenced   

    2 Super redus la tăcere   

     0 Bobină fără tratament  

     2 Bobină cu  tratament  Finguard  

       0 Niciuna 
       1 Comutator întrerupător 

magnetotermic   
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(1) Nu  este disponibil pentru  varianta  de 70  kW 
(2) Nu este  disponibil pentru  variantele  de 60  și  70  kW 
(3) Nu este  disponibil pentru  variantele  25,  35,  50  și  50F  kW 
(4) Nu  este disponibil  pentru  modelele cu injecție cu  abur  (IV  =  1) 
(*) Modelele    cu  denumirea  "LT"  care se referă  la  Injectie de vaporia cu abur sunt întotdeauna  echipate  cu modul GI.   
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Dep
usă 

Variant
ă 

Descrierea 
/ 

Ct 
00, 01, 

02, 03, 

04, 05 

Capacitatea  de încălzire a  unității. 

TA 0 Versiunea  de  2  conducte  oferă  numai  plant  inlet  și  outlet  de apă. 

 

Iv 
0 Fără injecție cu vapori.   

1 
Injecția cu  vapori  permite    creșterea    eficienței          compresorului,   în special în condiții  critice  ( 
temperatura <7°C  sau  >35°C). 

 

 

 

 
Iî 

0 
Configurația  cu  pompă  externă  fără  gestionare  în  paralel  include    instalarea  unei  bucăți  de  țeavă  în    
locul      Pompa de circulatieului.  N.B.:    pompa  externă  nu este furnizată. 

1 
Configurația  cu  Pompa de circulatie  integrat    oferă  o  pompă  modulatoare  cu motor fără perii,    potrivită  
pentru 
utilizarea   apei  refrigerate  și  gestionate  direct  de unitatea de bord  a operatorului.     

 

2 
Configurația  cu  pompă  externă  cu  management  în  paralel  solicită    instalarea    unei  supape  motorizate  
ON/OFF în locul pompei   de      circulație,    pentru a exclude unitatea  la    cererea  conducerii 
paralelă cu mai multe unități. N.B.:    pompa  externă  nu  este  furnizată. 

3 Configurare cu  sistem de iluminare automată  integrată  de  înaltă  eficiență 

6 Configurare cu pompă de curent alternativ de înaltă  eficiență,    acționată  de  invertor 

 
Ka 

0 Unitate care nu este  echipată  cu kit antigel.   

1 
Kitul  antigel  utilizează  un  cablu de încălzire cu autoreglare  înfășurat  în jurul    subsolului  unității     din 
apropierea   
bobină de condensare și  două  în  încălzitoare  PET  plasate  pe  fețele    schimbătorului de  căldură al plăcii.     

 

 
Gi 

0 Unitate neechipate  cu  modul  de management  pentru  instalații   

1 
Modulul  suplimentar  implementează  unele  funcții  utile  pentru gestionarea instalației,      cum ar fi    apa 
caldă sanitară   
 SHW, setpoint dublu,    gestionarea  încălzitoarelor    electrice  ale  instalației,    etc. 

2 Modul de comunicare  serială RS485 pentru supraveghetorul Modbus.   
3 Unitatea  furnizată  cu    modulul  suplimentar  și,  de asemenea,  cu modulul de comunicare serială.     

Fan 0 Unitate echipată  cu motor de ventilator  modulator  dc  fără perii.   
 

Sil 

0 Unitatea nu a fost  redusă la tăcere. 

1 Unitatea  redusă la tăcere  (cu accesoriu SL)    oferă izolatoare termoacusonice    pe  compresoare. 

2 
Unitatea  super  redusă la tăcere  (cu accesoriu SSL)    oferă izolatoare termo-acustice    pe  compresoare  și  un   
difuzorul instalat  pe    ventilator,  ceea ce  reduce nivelul de  zgomot.   

 

Tr 
0 Bobină fără  tratament. 

2 Bobină cu  tratament  anti-coroziune  finguard 

 
AC1 

0 Niciun accesoriu 

1 Prezența comutatorului  magneto-termic 

Câmpul      CT  identifică    dimensiunea  unității.   Numele    fiecărei  unități  oferă  capacitatea  de  încălzire  anticipată    de  numărul  de  
compresoare. De exemplu,    unitatea  cu  CT1 =  00  (25  kW) este  denumită  HP-0125. 
Câmpurile  TA  și  IV  identifică  cele  2  versiuni disponibile efectiv:   

- 2 conducte fără  injecție 
- 2 conducte cu  injecție  (denumită  LT) 

Câmpurile rămase (CI, KA, GI, FAN, SIL, TR, AC1) identifică accesoriile montate în fabrică, care ar trebui solicitate la momentul  
comenzii.   
Varianta  0  a  acestor  câmpuri  identifică  configurația  standard    a  fiecărei  dimensiuni  și  versiuni. 
Exemplu:   Codul  configurației      standard  (fără  accesorii)  a  modelului    i-HP-LT  0235  se  obține după cum  urmează: 
0110516#(CT1)(TA)(IV)(CI)(KA)(GI)(FAN)(SIL)(TR)(AC1)001→0110516#(01)(01)(01)(01)(01)(01)(01)(01)(01)(01)(01)(01)(01)(01)(01)(01)(01

)(01)(01)(00)(01)(01)(01)(01)(01)(01)(01)(0)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)0001→0110516#010100000001 
N.B.   Următoarele  dimensiuni  60,  70,  50F  kW  nu  sunt disponibile în versiunea LT.   

6.1 ACCESORII OPȚIONALE 
 

Hi-T Ecran tactil multifuncțional de la distanță control cu gestionarea  centralizată  a sistemului  i-HP  și  HNS,  funcții de port 

USB,   senzori de  temperatură  și  umiditate.   De  asemenea,  are o interfață  extrem de    intuitivă    care simplifică    
utilizarea  controlerului.   

 
Crh 

Panoul de control de la distanță care urmează să fie instalat în cameră pentru controlul de la distanță al unității, cu 

funcții suplimentare în comparație   cu cel  instalat la bord;   se poate gestiona, de asemenea, unitățile noastre  
terminale hidronice.   
N.B.:   funcționalitatea  setpoint-ului dublu este gestionată  prin  media  controlerului  Hi-T  și  nu  prin  controlerul CRH.   

Ag Tampon de cauciuc anti-vibrație care urmează să  fie  instalat  în    șasiul  unității  pentru o posibilă absorbție a șocurilor.   
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NOTA 
IMPORTANT 

NUMAI       ACCESORIILE  OPȚIONALE    POT  FI NECESARE DUPĂ COMANDA UNITĂȚII, 
ÎN TIMP CE     ACCESORII  INSTALATE    DIN FABRICA  NU  Oală  FI  NECESARE  DUPĂ ORDINEA UNIRII. 

 

 

Consultați următorul tabel pentru obținerea codurilor configurațiilor standard ale diferitelor modele (pentru selectarea 
accesoriilor,          setați  varianta  corespunzătoare  la   valoarea dorită      în conformitate cu  TABELUL CÂMPURI/VARIANTE  
descrise mai sus): 

 

Modull Descrierea / Configurație standard 
i-HP 0125 Capacitate de  25  kW  fără  Injectie de vapori 0110516#00000000000001 

i-HP 0135 Capacitate de  35  kW  fără  Injectie de vapori 0110516#01000000000001 

i-HP 0250 Capacitate de  50  kW  fără  Injectie de vapori 0110516#02000000000001 

i-HP 0260 Capacitate de  60  kW  fără  Injectie de vapori 0110516#03000000000001 

i-HP 0250F Capacitate de  50  kW, compresoare fixe  si  Inverter,  fara  injectie   0110516#04000000000001 

i-HP 0270 Capacitate de  70  kW,  fără  injecție 0110516#05000000000001 

i-HP-LT 0125 Capacitate de  25  kW,  cu injecție 0110516#00010000000001 

i-HP-LT 0235 Capacitate de  35  kW,  cu injecție 0110516#01010000000001 

i-HP-LT 0250 Capacitate de  50  kW,  cu injecție 0110516#02010000000001 

Denumirea accesoriilor  montate în fabrică:   
 

Câm
p 

Variant
ă 

Descrierea / nume 

Iî 1 Pompa de circulatie  integrat de înaltă eficiență CI1 

Iî 2 Supapă de închidere CI2 
Iî 3 Pompa de circulatie  integrat  auto-adaptiv de 

înaltă eficiență 
CI3 

Iî 6 Pompă  invertor ac CI6 

Ka 1 Kit antigel Ka 
Gi 1 Modulul instalației  de gestionare Gi 
Sil 1 Tăcere Sl 
Sil 2 Super tăcere Ssl 

Tr 2 Schimbător de căldură de tratament  finguard  cu TR2 

AC1 1 Comutare magnetermică  

7 Instalare 
 

 

AVERTISMENT: Toate  operațiunile    descrise  în  capitolele  următoare  trebuie să  fie  efectuate numai de către  
oameni  instruiți.   Înainte de  orice  funcționare  a  unității,  asigurați-vă că alimentarea electrică  este  deconectată. 

7.1 Generalitate 

La instalarea sau întreținerea unității, este necesar să se respecte cu strictețe regulile enumerate în acest manual, să se conform la 
toate  specificațiile etichetelor de pe unitate, și să se ia orice măsuri de precauție posibile. Nerespectarea regulilor raportate în 
acest manual poate  crea situații periculoase.   

 
 

 

După primirea    unității,  verificați  imediat  integritatea acesteia.   Unitatea a    părăsit    fabrica  în stare perfectă;   
orice  eventuală  daună  trebuie    pusă sub semnul întrebării  transportatorului    și  înregistrată  în  nota de livrare 
înainte de a o semna.   

Compania trebuie să fie informată, în termen de 8 zile, cu privire la amploarea prejudiciului. Clientul trebuie să pregătească o 

declarație scrisă cu privire la orice daune grave.   
 

 

 

AVERTISMENT: Unitățile i-HP sunt proiectate pentru instalarea în aer liber și pentru locuri care nu sunt accesibile 
direct personalului necalificat. Locul de instalare trebuie să fie foarte departe de riscul de incendiu. Ar trebui 
adoptate toate măsurile necesare  pentru a preveni riscul de incendiu în locul de instalare. Temperatura ambiantă 
exterioară nu trebuie  să depășească  46°C. Peste  această  valoare,    unitatea  nu  mai    este  acoperită  de  
directivele    în  vigoare  în  domeniul  presiunii   
Echipamente. 

 

 

AVERTISMENT: Unitatea  trebuie  instalată astfel     încât  să fie disponibilă  o autorizație  adecvată  pentru  întreținere  
și  reparații.   Garanția    nu  acoperă  costurile legate de    platforme  sau  echipamente  de manipulare  necesare  
pentru  întreținere. 

 
Toate operațiunile  de întreținere  și  testare    trebuie  efectuate    numai  de către personal calificat.   

 
Înainte de orice  funcționare    a  unității,  asigurați-vă  că sursa de  alimentare    este  deconectată. 
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AVERTISMENT: PIESE ÎN MIȘCARE,    RISC  DE  DECES. 
Deconectați sursa de  alimentare  și  asigurați-vă  că  ventilatorul    este  oprit înainte de  a  deschide panoul frontal.   

 

 

Partea  superioară  și  țevile de descărcare  ale  compresorului    funcționează  la temperaturi ridicate.   Asigurați-vă  că    
lăsați    aparatul  să  se  răcească înainte de a începe orice lucrări de întreținere. 
Aveți grijă  la    suprafața  radiatoarelor  plăcilor    șoferului,    care  ar putea  fi  prea  fierbinte. 

 

Aveți grijă  când  lucrați în apropierea  bobinelor de condensare. 
Aripioarele de aluminiu  sunt  foarte  ascuțite  și  pot  provoca leziuni grave.   

 
După operațiunile de  întreținere,    închideți  panourile    strâns cu  șuruburile de  fixare.   

 Acesta a recomandat      să  nu  îndepărtați/modificați  comutatorul  de presiune de siguranță  și  conexiunile  acestuia  
Pentru  a  nu pune în  pericol  funcționalitatea acestuia ca dispozitiv de siguranță. Risc de explozie. 
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* Distanța  minimă recomandată    pentru  instalare,  întreținere  și  funcționare. 
 

N.B. Evitați  instalațiile  suspendate. Dacă nu puteți,    folosiți  bunul simț  și  respectați   
reglementările  locale,  iar  în    caz  de  îndoială,  contactați   centrul de service  
autorizat.   

Panoul frontal 

7.2 RIDICARE ȘI  MANIPULARE 

Manipularea trebuie efectuată de personal calificat, echipat corespunzător cu echipamente adecvate pentru greutatea și sarcina      
unității, în  conformitate  cu normele de siguranță pentru prevenirea accidentelor.   

Atunci când descărcarea și plasarea unit, este 
foarte recomandat să se evite orice mișcare  
bruscă sau  violentă,  în  scopul de a  proteja  
componentele  interioare și cadrul. Unitățile pot fi 

ridicate cu ajutorul unui stivuitor sau, în caz contrar, 

cu ajutorul centurilor,  asigurându-se că acestea 

sunt deteriorate panourile laterale și  capacul      
unității  utilizând  o  structură  de  distanțieri, așa 

cum se arată în desen. În acest context, este 

necesar să se cârlig indirect unitatea la subsol, 

dar pe  două țevi de oțel de dimensiune adecvată, 

care să treacă  în              găurile corespunzătoare 

situate  în același subsol al unității.     Este  
important  să  mențineți    unitatea  orizontală  în 

timpul  acestor  operații. 

 
 

1) Manevrarea  cu  
stivuitor  sub    palet 

 
2) Manevrarea cu 

stivuitor sub unitate 

utilizând ferestrele  
corespunzătoare    ale 

furci care trec 

 

 
3) 

Manipularea 

prin curele     

7.3 AMPLASAREA ȘI  AUTORIZAȚIILE  TEHNICE  MINIME 

Toate i-HP Modele Sunt Proiectat Pentru Exterior instalații; Orice Acoperi Peste de Unitate Sau Localizarea Lângă Copaci (chiar 

Dacă Acestea Parţial Acoperi unitatea) trebuie evitată pentru a permite recircularea aerului. Este recomandabil să se realizeze un 

subsol de sprijin, cu adecvate dimensiuni similare cu unitatea de picior-imprimare. Nivelul de vibrație al unității este foarte scăzut: 

este recomandabil cu toate acestea, pentru a se potrivi o bandă de cauciuc rigid între subsol și unitate de bază-cadru. De 

asemenea, este posibil să se instaleze suporturi antivibrații (arcuri sau cauciuc) pentru a menține vibrațiile la o nivel scăzut. 

Trebuie să se asigure o atenție absolută pentru a asigura odequate volum de aer la condensator. Reim circulatia aerului de 

evacuare a să fie evitate; nerespectarea acestui punct va duce la o performanță slabă sau la activarea controalelor de siguranță. 

Din aceste motive, este necesare pentru a observa de după autorizareS: 

 
MOD. R B C D 

i-HP 0125  /  i-HP-LT  0125 1500 1000 1000 1000 

i-HP 0135  /  i-HP-LT  0235 1500 1000 1000 1000 

i-HP 0250F/i-HP  0250/i-HP-LT  
0250 

1500 1000 1000 1000 

i-HP 0260  /  i-HP  0270 1500 1000 1000 1000 
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7.4 Dimensiuni 

IN/OUT: 2"F 

  
 

 

Moduri Înălțime 
H 

[mm] 

Înălțime H  cu  AXITOP 
(Versiuni SSL) [mm] 

Ambalare 
maximă 

înălțime (*)  
[mm] 

Înălțimea maximă  de 
ambalare  cu 

AXITOP (Versiuni  SSL)  
[mm] 

i-HP 0125  / i-HP  0135 
i-HP 0125  LT / i-HP  0235  LT 1673 1906 1785 2030 

i-HP 0250  / i-HP  0250F  / i-HP  
0260  / 

i-HP 0270, i-HP  0250  LT 

1745 1910 1890 2055 

(*) Unele unități pot fi livrate cu un alt tip de ambalaj, numai în cazul unităților fără accesoriu AXITOP. Înălțimea   maximă 

trebuie  mărită  cu  95mm. 

7.5 RACORDURI HIDRAULICE 

Racordurile hidraulice trebuie instalate în conformitate cu reglementările naționale și locale; conducte pot fi alcătuite din oțel, oțel 
galvanizat sau PVC. Conductele trebuie să fie proiectate în funcție de debitul nominal de apă și de picăturile de presiune hidraulică 
ale sistemului  the. Toate racordurile hidraulice trebuie izolate cu material cu celule închise de grosime adecvată. Răcitoarele 
trebuie să fie  conectate  la  conducte prin intermediul unor  îmbinări flexibile.   Circuitul  hidraulic   trebuie să includă  următoarele    
componente: 
• Hole termometers  pentru  monitorizarea  temperaturii  circuitului  hidraulic.   
•   Supape de poartă manuale pentru a  separa    răcitorul  de circuitul hidraulic.   
• Filtru  metalic în formă de Y   (montat  pe        țeava de retur de la  instalație)  cu  o  plasă metalică  de cel  mult    1 mm.   
• Grupul de încărcare și supapa de evacuare,    acolo unde  este  necesar. 

 

 
 
 
 
 
 

 

AVERTISMENT: Asigurați-vă    că,  la  proiectarea  lungimii    și  diametrului    conductei,    nu  depășesc  pierderea  
maximă a capului  pe  partea instalației, vă rugăm să consultați datele tehnice  (presiunea disponibilă  a capului).  
AVERTISMENT: O supapă   de aerisire  trebuie      instalată întotdeauna   în  punctul  înalt al sistemului  de  instalații.   
AVERTISMENT: În      modelele   din seria i-HP,    vasul  de  expansiune  nu  este  integrat  pe partea de instalație.           
Capacitatea   reală a circuitului  instalației    ar trebui      verificată de instalator pentru   a asigura un rezervor  de  
expansiune  cu un volum adecvat.   
AVERTISMENT: Conectați      conductele    la  atacuri  utilizând  întotdeauna  cheia  împotriva  sistemului cheie.   
AVERTISMENT: Conducta de admisie a apei trebuie să fie în corespondență cu conexiunea etichetată: "INTRARE APĂ", 
în caz contrar evaporatorul  poate îngheța.   
 AVERTISMENT: Este    obligatorie  instalarea  pe    conexiunea  water  inlet  a unui  filtru  metalic  cu  o plasă care nu 
este mai mare  de  1 mm. În cazul  în care  comutatorul de debit de apă  este  modificat  sau  dacă    filtrul  nu  este  
instalat,  garanția    nu  va  mai  fi  valabilă. De asemenea, filtru trebuie  să  fie  păstrate  curate,   astfel încât  asigurați-
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vă    că  este  curat  după  ce unitatea  a  fost  instalat,  și  apoi  verificați-l    periodic. 
Toate unitățile  sunt  furnizate  standard  cu  comutatorul  de  debit de apă  (instalat din fabrică).   În cazul  în care  
comutatorul  de debit de apă  este  modificat,  îndepărtat  sau  dacă  filtrul  de    apă  nu  este  instalat  pe  unitate,  
garanția    va  fi  anulată. Vă rugăm  să  consultați schema de cablare pentru conexiunile electrice  ale comutatorului de 
debit    de apă.   
Apa de pe conducta de încărcare/umplere trebuie să  fie  prefiltrată  din orice particule în suspensie și 

7.5.1  

7.5.2  

7.5.3  

7.5.4  

7.5.5  

7.5.6  

7.5.7 Caracteristicile apei din  circuitul  instalației   
Pentru a asigura funcționarea corectă a unității, apa trebuie să fie filtrată corespunzător (a se vedea ceea ce se raportează la începutul 

prezentului alineat)  și  cantitățile  de  substanțe  dizolvate  ar trebui să  fie minime. Valorile  maxime  permise  sunt  prezentate mai jos. 
 

CARACTERISTICILE  FIZICE  ȘI  CHIMICE MAXIME PERMISE  DE    APA  CIRCUITULUI  
INSTALAȚIEI 

Ph 7,5 -  9 

Conductivitate electrică 100 -  500  μS/cm 

Duritate totală 4,5 –  8,5  dH 

Temperatura - 65°C 

Conținutul de oxigen • 0,1  ppm 

Conținutul maxim de  glicol 50 % 

Fosfați (PO4) - 2ppm 

Mangan (Mn) < 0,05  ppm 

Fier (Fe) < 0,3  ppm 

Alcalinitate (HCO3) 70 –  300  ppm 

Ioni de clorură  (Cl-) < 50  ppm 

Ioni de sulfat (SO4) < 50  ppm 

Ioni de sulfură (S) Nici unul 

Ioni de amoniu (NH4) Nici unul 

Siliciu (SiO2) < 30  ppm 

  

7.5.8 Tipul circuitului   hidraulic 

 impurități prin  filtrul  cartușului  de  utilizare  (sârmă lavabilă,    înfășurată  etc.) de  cel  puțin  100  microni. 
Verificați duritatea  apei  cu  care  încărcați    și încărcați circuitul instalației.   Cu apă deosebit  de tare,  în  acest        
caz, este necesar să se  utilizeze  un    dedurizator de  apă. Pentru  tratarea  apei  pentru    plantă,  vă rugăm  să  
consultați  UNI  8065  și  caracteristicile raportate    la  punctul  7.2.1. 
Atât pentru  instalațiile  noi, cât și  în  cazul   înlocuirii  unei mașini instalate  anterior,    sistemul    trebuie  spălat  în  
prealabil pentru a  preveni orice reziduuri de la înfundarea schimbătorului de căldură al plăcii.   
În urma deteriorării schimbătorului de căldură al plăcii pentru: manipularea comutatorului de debit, repornirea 
manuală continuă după  alarma  comutatorului  de   debit,    lipsa  spălării      sistemului  sau  lipsa/manipularea  
filtrului  Y,  compania  își rezervă dreptul de a nu trece înlocuirea componentei  ca  garanție. 
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7.5.9 Manualul 
Pentru mai multe informații despre unele configurații posibile, contactați birourile noastre și solicitați manualul, care colectează o 

serie de desene recomandate ale instalațiilor care au fost evidențiate în ceea ce privește configurația de instalare a pompelor 

noastre de căldură de înaltă eficiență.     "Manualul"  prezintă, de asemenea,    potențialul  simbiotic  cu unele  dintre  produsele  

noastre  prezente  în  catalog. 

7.5.10 Circuit hidraulic 
 

i-HP 0125  /  i-HP-LT  
0125 

-HP 0250F /  i-HP  0250  /  i-HP-LT  
0250 

  

i-HP 0135  /  i-HP-LT  
0235 

i-HP 0260  / i-HP  0270   

 

 

 

 

R Schimbător de căldură  pentru plăci 

B Comutator  de debit de apă 
C Supapă de serviciu 
D Manometru de admisie 
E   Manometru de evacuare 
F Supapă  de aerisire 
G Supapă de siguranță 

H Pompă de circulație 

7.5.11 Conexiune de drenaj 
 Toate unitățile  i-HP  sunt  adopta  găuri   de scurgere  pe    subsol  pentru    descărcarea  condensului    care  poate  leviga  din  
conductele    circuitelor  hidraulice  și frigorifice, și pentru a descărca  apa generată în timpul  ciclurilor de  decongelare. 

7.5.12 Încărcarea circuitelor de plante 
 

 
 
 
 

 

AVERTISMENT: Verificați  toate operațiunile de  încărcare/reîncărcare.     
AVERTISMENT: Înainte de  a  începe      încărcarea/reîncărcarea      circuitului      instalației,    deconectați unitatea de 
la sursa de alimentare cu energie  electrică.   
AVERTISMENT: Încărcarea/umplerea circuitului instalației trebuie să se facă întotdeauna în condiții controlate de  
presiune(maxim 1  bar). Asigurați-vă  că ați instalat pe linia de încărcare / topping  sus  un  reductor   de  presiune  și  
o supapă de relief.   
AVERTISMENT: Apa  de  pe    conducta  de  încărcare/umplere  trebuie să  fie  prefiltrată  corespunzător  din  orice  
impurități  și particule în suspensie.   Asigurați-vă  că ați  instalat  un  filtru de cartuș  amovibil. 

AVERTISMENT: Înainte de a începe încărcarea/reîncărcarea, deșurubați prizele supapei de aerisire. Strângeți prizele 
după  terminarea  funcționării de  încărcare/umplere a sistemului de circuite ale  instalației.     

 
 1 

 

   
 

În timpul operațiunilor de încărcare/reîncărcare, prizele supapelor de 
aerisire trebuie să fie parțial deșurubate pentru a permite aerului să 
iasă liber din  supape. 

(1) Mufa      supapei  de   aerisire 

  
 
 
 

Capac cu 

piuliță si cu  

garnitură 

  Puteți utiliza supapa de serviciu, atunci când este necesar să umpleți 

planta sau să adaptați concentrația de glicol. Deșurubați ștecherul 

(capacul) supapei de serviciu    și  conectați  la    furtun  o  țeavă  de  14    
mm    (diametru interior)    conectată  la rețeaua de   apă,    apoi  
umpleți  sistemul prin deșurubarea    piuliței.     După    încheierea    
operației,    strângeți din nou  piulița  și    înșurubați-o.       În  orice  caz, 
vă recomandăm  să utilizați pentru încărcarea cu apă a instalației un 
robinet extern al cărui  aranjament este de către    instalator. 

7.5.13 Sistem de drenaj  al instalatiei hidraulice 
În cazul în care este necesar să se descarce instalația, închideți mai întâi supapele manuale de intrare și ieșire (nefurnizate) și apoi   

îndepărtați țevile care sunt eliminate extern pe intrarea de apă și pe ieșirea de apă din sauder pentru a vărsa lichidul conținut în 

unitate (pentru a facilita funcționarea, se recomandă instalarea în exterior a două supape de scurgere, pe intrarea de apă și  pe 

ieșirea de apă, între unitate și supapele de evacuare manuală).   
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Eev SUPAPĂ  DE EXPANSIUNE ELECTRONICĂ 
Nrv FĂRĂ SUPAPĂ DE RETUR 
St TEMPERATURA DE ADMISIE A  

COMPRESORULUI 
Lp TRADUCTOR DE JOASĂ  PRESIUNE 
Dt TEMPERATURA DE IEȘIRE A  

COMPRESORULUI 
Hp TRADUCTOR DE ÎNALTĂ PRESIUNE 
Pr COMUTATOR  DE DEBIT DE ÎNALTĂ 

PRESIUNE 
In TEMPERATURA DE ADMISIE A APEI 

OUT TEMPERATURA  DE EVACUARE Un APEI 
Lr Receptorilor LICHID 
Ls Separator LICHID 
fl Filtru 

4WV SUPAPĂ  DE INVERSARE A CICLULUI 
C COMPRESOR INVERTOR 
P POMPA DE CIRCULATIE LA BORD    UNITATE 
M VENTILATOR AXIAL 

Pv SUPAPĂ DE CONTROL AL  PRESUUNII 

CP Capilar 

 

Eev SUPAPĂ  DE EXPANSIUNE ELECTRONICĂ 
Nrv FĂRĂ SUPAPĂ DE RETUR 
St TEMPERATURA DE ADMISIE A  

COMPRESORULUI 
Lp TRADUCTOR DE JOASĂ  PRESIUNE 
Dt TEMPERATURA DE IEȘIRE A  

COMPRESORULUI 
Hp TRADUCTOR DE ÎNALTĂ PRESIUNE 
Pr COMUTATOR  DE DEBIT DE ÎNALTĂ 

PRESIUNE 
In TEMPERATURA DE ADMISIE A APEI 

OUT TEMPERATURA  DE EVACUARE Un APEI 
Lr Receptorilor LICHID 
Ls Separator LICHID 
fl Filtru 

4WV SUPAPĂ  DE INVERSARE A CICLULUI 
C COMPRESOR INVERTOR 
P POMPA DE CIRCULATIE LA BORD    UNITATE 

M VENTILATOR AXIAL 
Pv SUPAPA DE CONTROL AL PRESUUNII 

 

7.6 DIAGRAME FRIGORIFICE 

7.6.1 Diagrama agentului frigorific a modelelor  i-HP  0125  și  i-HP  0135   
 

 

7.6.2 Circuit frigorific   al modelului  i-HP  0250   
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7.6.3 Diagrama  agentului frigorific a modelului    i-HP  0250,  i-HP  0260  și  i-HP  0270 
 

 

 

  

Eev SUPAPĂ  DE EXPANSIUNE ELECTRONICĂ 
Nrv FĂRĂ SUPAPĂ DE RETUR 
St TEMPERATURA DE ADMISIE A  

COMPRESORULUI 
Lp TRADUCTOR DE JOASĂ  PRESIUNE 
Dt TEMPERATURA DE IEȘIRE A  

COMPRESORULUI 
Hp TRADUCTOR DE ÎNALTĂ PRESIUNE 
Pr COMUTATOR  DE DEBIT DE ÎNALTĂ 

PRESIUNE 
In TEMPERATURA DE ADMISIE A APEI 

OUT TEMPERATURA  DE EVACUARE A APEI 
Lr RECEPTOR LICHID 
Ls SEPARATOR LICHID 
fl Filtru 

4WV SUPAPĂ  DE INVERSARE A CICLULUI 
C COMPRESOR INVERTOR 
P POMPA DE CIRCULATIE LA BORD    UNITATE 
M VENTILATOR AXIAL 

Pv SUPAPĂ DE CONTROL AL PRESIUNII 
 

7.6.4 Circuitulefrigerant    R al modelului  i-HP  0250F   
 
 
 
 
 

Eev SUPAPĂ  DE EXPANSIUNE 
ELECTRONICĂ 

Nrv FĂRĂ SUPAPĂ DE RETUR 
St TEMPERATURA DE ADMISIE A  

COMPRESORULUI 
Lp TRADUCTOR DE JOASĂ  PRESIUNE 
Dt TEMPERATURA DE IEȘIRE A  

COMPRESORULUI 
Hp TRADUCTOR DE ÎNALTĂ PRESIUNE 
Pr COMUTATOR  DE DEBIT DE ÎNALTĂ 

PRESIUNE 
In TEMPERATURA DE ADMISIE A APEI 

OUT TEMPERATURA  DE EVACUARE A APEI 
Lr RECEPTOR LICHID 
Ls SEPARATOR LICHID 
fl Filtru 

4WV SUPAPĂ  DE INVERSARE A CICLULUI 
C COMPRESOR INVERTOR 
P POMPA DE CIRCULATIE LA BORD    

UNITATE 
M VENTILATOR AXIAL 

Pv SUPAPĂ DE CONTROL AL PRESIUNII 
CP Capilar 

Iî TIP  COMPRESOR ON-OFF 
V SUPAPĂ PORNITĂ/OPRITĂ  CU  

SOLENOID 
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Eev SUPAPĂ  DE EXPANSIUNE ELECTRONICĂ 
Nrv FĂRĂ SUPAPĂ DE RETUR 
St TEMPERATURA DE ADMISIE A  

COMPRESORULUI 
Lp TRADUCTOR DE JOASĂ  PRESIUNE 
Dt TEMPERATURA DE IEȘIRE A  

COMPRESORULUI 
Hp TRADUCTOR DE ÎNALTĂ PRESIUNE 
Pr COMUTATOR  DE DEBIT DE ÎNALTĂ 

PRESIUNE 
In TEMPERATURA DE ADMISIE A APEI 

OUT TEMPERATURA  DE EVACUARE Un APEI 
Lr Receptorilor LICHID 
Ls Separator LICHID 
fl Filtru 

4WV SUPAPĂ  DE INVERSARE A CICLULUI 
C COMPRESOR INVERTOR 
P POMPA DE CIRCULATIE LA BORD    UNITATE 
M VENTILATOR AXIAL 
Pv SUPAPA DE CONTROL AL PRESUUNII 

V SUPAPA PORNIȚA/OPRITĂ  CU  Solenoid 

Vbp SUPAPĂ  DE BYPASS SUPERRĂCIRE 
CP Capilar 

INJT TEMPERATURA DE INJECTIE DE 
VAPORI 

 

7.6.5 Circuit frigorific   al modelului  i-HP-LT  0125   
 

7.6.6 Diagrama agentului frigorific a modelelor  "i-HP-LT  0235"  și  "i-HP-LT  0250"   
 

 

 

 Eev SUPAPĂ  DE EXPANSIUNE ELECTRONICĂ  
Nrv FĂRĂ SUPAPĂ DE RETUR 
St TEMPERATURA DE ADMISIE A  

COMPRESORULUI 
Lp TRADUCTOR DE JOASĂ  PRESIUNE 
Dt TEMPERATURA DE IEȘIRE A  

COMPRESORULUI 
Hp TRADUCTOR DE ÎNALTĂ PRESIUNE 
Pr COMUTATOR  DE DEBIT DE ÎNALTĂ 

PRESIUNE 
In TEMPERATURA DE ADMISIE A APEI 

OUT TEMPERATURA  DE EVACUARE A APEI 
Lr RECEPTOR LICHID 
Ls SEPARATOR LICHID 
fl Filtru 

4WV SUPAPĂ  DE INVERSARE A CICLULUI 
C COMPRESOR INVERTOR 
P POMPA DE CIRCULATIE LA BORD    UNITATE 
M VENTILATOR AXIAL 
Pv SUPAPĂ DE CONTROL AL PRESIUNII 

V SUPAPĂ PORNITĂ/OPRITĂ  CU  SOLENOID 
Vbp SUPAPĂ  DE BYPASS SUPERRĂCIRE 

CP Capilar 
INJT TEMPERATURA DE INJECTIE DE 

VAPORI 
INJP TRADUCTOR  DE PRESIUNE DE INJECTIE 

DE VAPORI 
Inj SUPAPĂ DE INJECTIE DE VAPORI 

7.7 CONEXIUNI ELECTRICE 

Verificați dacă circuitul de alimentare respectă datele nominale electrice ale unității  (tensiune, faze, frecvență) raportate pe 
eticheta  atașată pe panoul din dreapta al unității. Cablarea trebuie să se facă în conformitate cu schema de cablare atașată la 
unitate și in conformitatea cu normele naționale și internaționale în vigoare (încercarea de a furniza un disjunctor magneto-termic 
general,  întrerupătoare de circuit diferențiale pentru fiecare linie electrică, împământare adecvată pentru instalație etc.). 
Cablurile de alimentare, dispozitivele de protecție electricăși siguranțelede linie  trebuie dimensionate în conformitate cu 
specificațiile enumerate în schema de cablare închisă cu unitatea și în datele electrice  conținute în    tabelul  caracteristicilor  
tehnice.   
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Datorită prezenței,  în interiorul      aparatului,    a filtrelor EMC    pentru respectarea  limitelor  EMC  (emisie de 
interferențe    și imunitate la interferențe),   pot fi  detectate curenți de defect de împământare de până la 250  mA 
de intensitate.   
Pentru o instalare  adecvată,  conectați   electric unitatea  cu o linie dedicată;   dacă    utilizați  un    disjunctor de 
curent  rezidual,  alegeți unul cu patru poli, cu un prag de declanșare de 300 mA și declanșare întârziată (super-rezistent, 
caracteristic K).   Mașina trebuie instalată  în sistemele de împământare a sursei  de alimentare TN-S/TT.   
Instalația     electrică  se   realizează  în  conformitate  cu  normele  în  vigoare. 

 
 AVERTISMENT: Fluctuațiile  tensiunii  de  alimentare  nu pot  depăși  ±5%  din valoarea nominală.   În cazul în care  
această toleranță nu  este respectată,   vă rugăm să contactați departamentul nostru   tehnic.   

 
 

 

AVERTISMENT: Sursa de alimentare trebuie să respecte limitele enumerate: în caz contrar, garanția se va termina 
imediat. Înainte de  orice funcționare  a  unității,  asigurați-vă că sursa de     alimentare  este  deconectată. 
AVERTISMENT: Comutatorul de debit de apă (componenta B din circuitul hidraulic anterior și din fabrică instalat) 
trebuie să fie întotdeauna conectat în conformitate cu indicațiile enumerate în schema de cablare. Nu treceți 
niciodată la un nivel de alimentare cu apă în placa terminalului.       Garanția  nu  va  fi valabilă    dacă  racordurile  
comutatorului  de  debit de apă sunt modificate  sau  nu  sunt  corect 
Efectuate. 

 
 

 

Se instalează în amonte de fiecare unitate un dispozitiv adecvat de protecție și deconectare a energiei electrice cu 
curbă caracteristică întârziată, cu deschidere de contact de cel puțin 3 mm și cu o capacitate adecvată de rupere și 
protecție diferențială.   
Este necesar un teren bun  în   g;  producătorul nu   este  responsabil  pentru  daunele  cauzate  în  caz de lipsă  de 
împământare bună.  Utilizați cabluri  care  respectă  reglementările    în  vigoare  în  diferite  țări. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   În cazul în care riscul  de  fulger  este  ridicat,    unitatea    trebuie  protejată,  evaluarea  riscului    trebuie să  respecte 
regulamentul CEI  EN  62305-2.   
Dacă  există  posibilitatea  ca un   fulger   să  lovească  zona  din jurul    aparatului,    opriți    funcționarea    unității  și  
deconectați comutatorul din amonte al sistemului.     
Asigurați-vă că  la  sol   unitatea. 
Nu  împământați  unitatea  cu  țevi sau  paratrăsnete.     
O împământare slabă  a  unității poate duce la    electrocutare. 
Avertisment: Descărcările  electrostatice  pot  deteriora  componentele  electronice,    înainte de a efectua  orice  
lucrare; la sol sarcina   electrostatică  prin atingerea  obiectelor, ar fi apa  sau conductele de     încălzire. 
Înainte de a lucra  la  panoul  de  control  este OBLIGATORIU  să: 

• Opriți  unitățile   din panoul  de  control  (afișat  "OPRIT"). 
• Plasați  comutatorul  QF  diferențial  general  în starea "OFF".   
• Așteptați  90 de secunde  înainte de  a avea  acces  la   panoul electric.   
• Asigurați-vă  că  conexiunea  de  împământare  este  bună înainte de a efectua    reparații.   
• 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.   

 
AVERTISMENT: Panoul de control de  la distanță  este  conectat  la    răcitorul de apă cu  ajutorul  firelor nr.4  cu  o 
secțiune de  1,5 mm2.   Cablurile de   alimentare      trebuie  separate de firele   de        telecomandă. Distanța  maximă  
este  de  50m. 

 
AVERTISMENT: Panoul  de  control de  la distanță nu poate  fi  instalat  în  zone  cu vibrații   puternice,  gaze  corozive  și  
exces de murdărie  sau niveluri ridicate de  umiditate.  Lăsați  liber zona de lângă  deschiderile de răcire.   
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cutie  electrică 

Comutator de 
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de 
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Cabluri Conduits 

Inductance 
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siguranța 

Contactoare 

Filtre EMI Afișarea 
utilizatorului 

 

7.7.1 Accesul   la  panoul  electric 

Numărul  de  componente  indicate  poate  fi  diferit în funcție    de  model. 

  Reprezentarea    unităților    este  doar  orientativă  și  permite  prezentarea  principalelor    componente  și,  prin urmare,  poate  varia  

de la  cea  achiziționată. Ilustram    mai jos  unitățile   cu nume de modele i-HP 0250  și  i-HP  0270. 

Faţă Panoul Închis 

 

 
 

Accesibilitatea  la  cutia    electrică  este  de la  panoul  incintei    frontale  (cu unitate închisă)   

De asemenea, Electrice Caseta Este Deschis (i-HP 0125 / i-HP 0135 / i-HP 0250F / i-HP 0250) 

Panoul  Frontală  s-a deschiss  
La  180° 

Chiuvete termice 

ale plăcieni 
șoferului 
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Transformator 

Panou de 

asistență 

Blocul Terminal 

În cazul în care unitățile    sunt  echipate  cu  modul  GI  (care  este  standard  pentru modelele de injecție  "LT"),      există,  de 
asemenea,  alte  componente instalate într-o  placă  suplimentară  în partea stângă  jos  a cutiei  electrice 

 

Cutie  electrică deschisă (i-HP  0260  /  i-HP  0270) 

 
Modulul    GI  este  instalat așa se arată pentru  cutia  electrică a modelului  i-HP  0250.     

7.7.2 Blocul  terminal  al sursei de alimentare 
Sursa de alimentare a unităților este de 3-Ph/N/PE 400V, 50Hz. Cablurile de alimentare trebuie aduse în interiorul panoului electric al 

unității  și  conectate    la    comutatorul de     deconectare din interiorul  panoului      electric,    în  partea de jos din stânga, după cum  

se arată  în  figura următoare:   
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Cablurile electrice trebuie  să  fie  efectuate  numai de către personal calificat.   
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Conexiunile        cablurilor de   alimentare  la  comutatorul  de  deconectare  trebuie    efectuate  în  ordine de la stânga  la  dreapta, după 
cum  urmează: pământ protector  (PE),  conductor de fază 1  (L1),  conductor de fază 2  (L2),  conductor de fază 3  (L3),  conductor neutru 
(N). 

7.7.3 Terminalul utilizatorului Bloc 

 

Terminal Tip Conexiune 
12N1 Sursa de alimentare 12  Vac SURSA DE ALIMENTARE  PENTRU  TASTATURA  LA DISTANȚĂ 

12AC1 Sursa de alimentare 12  Vac SURSA DE ALIMENTARE  PENTRU  TASTATURA  LA DISTANȚĂ 

ID2 Intrare digitală Schimbarea  modului vară/iarnă 

ID3 Intrare digitală Pornire/oprire  la   distanță (dacă este închisă=unitatea  este  ACTIVATĂ/    
dacă este deschisă  =  unitatea  este  dezactivată) 

ST6 Senzor NTC -10kṢ  la  25°C  β3435 (1) Senzor de temperatură  a apei  calde menajere    (dacă  este activat) 

ST7 Senzor NTC -10kṢ  la  25°C  β3435 (1) Senzor de temperatură  a apei din plantă  (dacă este activat) 

ST8 Intrare digitală (1) (2) Termostat ambiental   
DO5(fază) 

DO5N(neutru) 

Ieșire subtensiune 230Vac, 

50Hz,  5A  rezistiv,  1A  inductiv 
(1) Valvă de apă  caldă menajeră  (sanitară)   

DO6(fază) 
DO6N (neutru) 

Ieșire subtensiune  230Vac, 
50Hz, 5A  rezistiv,  1A  inductiv 

(1) (2)  Pompa de circulatie secundar 

GNDR Comunicare  în serie Terminal de conexiune  de referință la  sol Modbus pentru  supraveghere  la 
distanță 

R+ Comunicare  în serie Modbus + terminal de conectare a  semnalului    pentru  supraveghere 

R. Comunicare  în serie Modbus -  terminal de conectare la  semnal  pentru  supraveghere 

N-3 / N-4 230Vac (Neutru)  

L3-3 230Vac (Fază)  

Mazăre Referință la împământare  

(1) Activare de la  nivelul de întreținere 

(2) Nu se poate activa pentru modelele i-HP 260/270. Pentru celelalte modele, nu se poate activa dacă sunt echipate cu 

accesorii CI2.   Gestionarea  Pompa de circulatieului  de  relansare  necesită    modulul opțional "GI". 

7.7.4 Protecția  fazei  modulului PM 
Modulul PM detectează secvența corectă a sursei de alimentare în 3 faze (L1, L2 și L3). Sursa de alimentare în trei faze trebuie 

conectată respectând secvența corectă a fazelor, astfel încât să se asigure direcția corectă de rotație la  pornirea compresorului și 

în timpul funcționării. Când modulul PM acționează din lipsă de fază, controlerul va primi un semnal pentru a-l  întrerupe de la 

sursa de alimentare.   

7.7.5 Gestionarea instalației  bloc  terminal  modul  opțional 
În cazul în care kitul de gestionare a instalației (opțional) este prezent, în interiorul panoului electric se află un controler t hird, care 

acționează ca modul de extindere a resurselorI /O.  Cu acest controler, este, prin urmare, posibil să se mărească numărul de logici 

gestionate de controlerul principal;  în special aceste logici sunt utilizate pentru a gestiona sistemul de instalații și sunt raportate 

mai jos. Funcțiile descrise mai jos  pot fi  activate de controlerul  unității  de  bord  care se află pe    panoul  frontal  al unității  (i-

HP). 
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 Pentru   configurarea    funcționalităților, vă rugăm   să  verificați  manualul  de  control  furnizat împreună cu  unitatea. 
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Terminal Tip Conexiune 
ID2E Intrare 

digitală 

(1) Termostat ambiental   

ID3E Intrare 
digitală 

(1) Punct  de setare dublu 

DO1E(Fază) 

DO1E  
N(Neutru) 

Ieșire subtensiune 230V ac, 

50Hz,  5A  rezistiv,  1A  inductiv 

Element  de încălzire auxiliar al instalației 
(3) Pompa de circulatie secundar  (relansare)   

DO2E(Fază) 
DO2E N(Neutru) 

Ieșire subtensiune  230V  ac, 
50Hz, 5A  rezistiv,  1A  inductiv 

Încălzitor electric auxiliar de  apă  caldă  menajeră 
(3) Activarea cazanului   

DO3E(Fază) 

DO3E  
N(Neutru) 

Ieșire subtensiune 230V ac, 

50Hz,  5A  rezistiv,  1A  inductiv 

Avertizare de alarmă 
(3) Avertisment de blocare   

DO6E(Fază) 
DO6EN(Neutru) 

Ieșire subtensiune  230V  ac, 
50Hz, 5A  rezistiv,  1A  inductiv 

Supapă  de punct dublu 
(3) Supapă de apă  caldă menajeră 

DO7E(Fază) 

DO7E  
N(Neutru) 

Ieșire subtensiune 230V ac, 

50Hz,  5A  rezistiv,  1A  inductiv 

Avertizare privind sezonul  plantelor 
(3) Avertizare de decongelare 

(1) Activare de la  nivelul  de întreținere 

(3)  În caz contrar, 

7.7.6 LOGICĂ DE CONTROL 
Pentru   logicile  de  control,  consultați  manualul  de  control  furnizat împreună cu  unitatea. 

7.7.7 Scheme de cablare 
Pentru    a consulta  schemele   de cablare,    consultați  manualul  MSE  furnizat  împreună cu  unitatea. 

8 PORNIRE 
Înainte de pornire: 
• Verificați    disponibilitatea    schemelor de  cablare    și  a manualelor      aparatului  instalat.   
•   Verificați  disponibilitatea    diagramelor  electrice  și  hidraulice    ale  instalației    în  care  este  instalată  unitatea.   
• Verificați dacă supapele  de închidere    ale  circuitelor  hidraulice    sunt  deschise. 
• Verificați   dacă circuitul  hidraulic  a  fost  încărcat  sub  presiune  și  aer  ventilat. 
• Verificați   dacă toate  conexiunile  hidraulice  sunt  instalate  corect  și  toate  indicațiile de pe  etichetele unităților  sunt  

respectate.   
• Verificați dacă  toate cablurile de alimentare    sunt  conectate  corect  și  toate  terminalele  sunt  bine  fixate. 
•    Verificați dacă  conexiunile  electrice    sunt  efectuate în conformitate cu  normele  în  vigoare,  inclusiv conexiunea de  

împământare.   
• Verificați dacă    tensiunea  este  cea  indicată  în etichetele  unității.   
• Asigurați-vă  că    tensiunea  se  încadrează în  limitele    (±5%) ale intervalului de  toleranță.   
• Verificați dacă  încălzitoarele  electrice  ale  compresoarelor  sunt  alimentate    corect. 
• Asigurați-vă  că nu   există  scurgeri de agent frigorific.   
• Asigurați-vă  că  toate      panourile de acoperire   sunt instalate  în  pozițiile  lor  corespunzătoare  și  blocate  cu  șuruburi de 

fixare înainte de  pornire. 
• Dacă în timpul    primei  pornire    a  aparatului,    afișajul de la bord  al  controlerului    nu  pornește,    este  necesar  să  

verificați  secvența de   fază    a  firelor de    alimentare.   
 

 

 

 

 

AVERTISMENT: Unitatea trebuie să fie conectată la rețeaua electrică și trebuie să fie în modul STAND-BY (alimentat) 
pentru a opera încălzitoarele de carter ale compresorului timp de cel puțin 12 ore înainte de  pornire. (încălzitoarele 
electrice sunt alimentate automat atunci când comutatorul principal este oprit). Încălzitoarele de carter    
funcționează  corect  dacă,  după câteva minute, temperatura compresorului  carterului  este    de  aproximativ 10°C  
÷  15°Cmai mare decât temperatura ambiantă.   
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AVERTISMENT: Nu opriți niciodată aparatul (pentru o oprire temporară) prin oprirea comutatorului principal: 
această componentă trebuie utilizată pentru a deconecta unitatea de la sursa de alimentare numai pentru opriri 
lungi (de exemplu, opriri sezoniere). În plus,  în lipsa  sursei de alimentare,   încălzitoarele carterului    nu  sunt  
alimentate,  ceea ce duce la    o      posibilă  defecțiune  a   
compresoare odată ce  unitatea    este  pornită.   
AVERTISMENT: Nu modificați cablurile interne ale unității, altfel garanția se va încheia imediat. AVERTISMENT:  
Modul de  funcționare    vară/iarnă    trebuie  selectat  la    începutul      sezonului  aferent.   Trebuie     evitate 
modificările frecvente  și  bruște        ale  acestui  mod de funcționare    sezonieră  pentru  a  preveni  Compresoare. 

 

8.1   PORNIREA    UNITĂȚII 

 Pentru   alimentarea  aparatului,    rotiți  mânerul  exterior  al  deconectareilor      în  poziția  ON  (indicat  cu  "I"). 
Afișajul de pe aparat este pornit numai dacă secvența de fază este corectă (verificarea trebuie efectuată în timpul pornirii 
inițiale). Între o oprire și  alimentarea ulterioară, așteptați un  timp  minim  de  1  minut.   

9 INDICAȚII PENTRU    UTILIZATOR 
Este important să nu se iae datele de identificare ale unității pentru a le furniza Serviciului de Asistență Tehnică în cazul unei cereri 
de  asistență.   

 

 

 

Plăcuța de  identificare  fixată    pe  unitate  prezintă  specificațiile  tehnice    și    performanța  echipamentului.     În  
caz  de  manumasiune,  îndepărtare  sau  deteriorare, vă rugăm să  solicitați    un  duplicat  serviciului de  asistență  
tehnică.   
Manumisiunea,  îndepărtarea  sau  deteriorarea  plăcuței de identificare      îngreunează  orice  funcționare a   
instalației,  întreținerii și solicitării  de piese de schimb.   

Se recomandă să se țină evidența operațiunilor de asistență efectuate pe unitate; acest lucru va face căutarea ușoară orice 
depanare. În cazul în care  situațiile de defecțiune sau de funcționare defectuoasă:   
• verificați   tipul  de  alarmă  pentru a  o    comunica  centrului  de service;   
• contactați un centru de service  autorizatd;   
• dacă centrul de    service solicită acest         lucru,    opriți   imediat unitatea fără a  reseta  alarma; 
• Adresați-vă   utilizarea  de piese de schimb  originale.   
10 OPRIRI PENTRU PERIOADE LUNGI DE  TIMP 
• Opriți    unitatea  prin  plasarea    comutatorului    fiecărei unități  în poziția "OPRIT".   
• Închideți supapele de  apă.   
• Așezați disjunctorul  diferențial      general  în  poziția  "OFF". 

 

 

Dacă  temperatura  scade  sub  0°C  există  un  risc  serios  de  îngheț:  adăugați  un  amestec  de  apă  și  glicol  în    
instalație,  altfel se scurg circuitele  hidraulice  ale  instalației și ale pompei de  căldură.     

 

 

AVERTISMENT: dacă temperatura ambiantă devine mai mică de -20°C (valoare permisă numai pentru seria i-HP LT), 
în cazul în care unitatea este oprită și oprită și oprită, de asemenea, pentru perioade scurte de timp, este obligatorie 
drenarea instalației și a circuitului  hidraulic    al    unității prin    amestecul  de  apă  și  glicol. În caz contrar,  pompa 
de circulatie  poate  fi  ireversibil deteriorata. 

 

 

AVERTISMENT: cu temperaturi ale apei mai mici de +5°C,  deși funcționarea tranzitorie nu este garantată în ceea ce 
privește limitele  prevăzute  la    articolul  20.4. Înainte de      a    porni  aparatul    după  o perioadă lungă de oprire,    
asigurați-vă  că  temperatura  amestecului    de  apă și glicol este mai mare  sau cel puțin egală cu  +5°C. 

11 ÎNTREȚINERE ȘI  CONTROALE  PERIODICE 

 
În cazul în care  temperatura  scade  sub  0°C  există   un pericol  serios  de  îngheț:  se adaugă  un  amestec  de  apă  și  
glicol în   instalație,  altfel  se scurg circuitele hidraulice  ale  instalației și ale pompei de  căldură.   

 

 

AVERTISMENT: dacă temperatura ambiantă devine mai mică de -20°C (valoare permisă numai pentru seria i-HP LT), 
în cazul în care unitatea este oprită și oprită și oprită, de asemenea, pentru perioade scurte de timp, este obligatorie 
drenarea instalației și a circuitului  hidraulic  al  unității prin    amestecul  de  apă  și  glicol. În caz contrar,  Pompa de 
circulatie  poate  fi  ireversibil deteriorata. 

 

 

 AVERTISMENT:     operațiunea,    deși  a fost  tranzitorie,  cu  temperaturi ale apei  sub  +5°C  nu  este  garantată    pe  
baza  limitelor    stabilite  la  punctul  20.4. Înainte de    a    porni  aparatul    după  o perioadă lungă de oprire,    
asigurați-vă    că temperatura   amestecului    de  apă  și  glicol  este mai mare  sau  cel  puțin egală cu  +5°C. 

 

 

AVERTISMENT: Toate operațiunile descrise în acest capitol trebuie efectuate numai de către personal instruit. Înainte 
de orice operație sau înainte de a intra în componentele interioare ale unității,  asigurați-vă că sursa de alimentare 
este  deconectată. Capetele compresorului    și   conductele de descărcare  sunt,  de obicei,  la niveluri ridicate de   
temperatură.   Fiți  foarte  atenți atunci când  operează  în  împrejurimile lor.   Aripioarele bobinei de aluminiu    sunt  
foarte  ascuțite  și  pot  provoca răni grave.   Fiți  foarte  atenți  când care operează în  apropierea  lor. După 

 AVERTISMENT: La  prima  instalare    și      pornire,    unitatea  se  asigură  că unitatea funcționează  corect atât în 
modurile de răcire,  cât  și  în cele de încălzire. 
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operațiunile de întreținere, reinstalați panourile  de  acoperire  și    fixați-le  cu  ajutorul    șuruburilor.   

 

Circuitele de agent frigorific nu trebuie umplute cu alt gaz decât cel indicat pe plăcuța de identificare. Utilizarea unui 
alt  agent frigorific poate provoca deteriorarea gravă a  compresorului. 

 
Este interzisă    utilizarea  altor  uleiuri  decât  cele  specificate  în  acest  manual. Utilizarea    de  ulei  diferit  poate  
provoca  daune  grave  la  compresor. 

 
AVERTISMENT: PIESE ÎN MIȘCARE,    RISC  DE  DECES. 
Deconectați sursa de  alimentare  și  asigurați-vă  că  ventilatorul    este  oprit înainte de  a  deschide panoul frontal.   

 

 

Temperaturile  capetelor    și  conductelor  de  evacuare ale compresorului    sunt  de obicei  ridicate. 
Acordați atenție    suprafețelor    chiuvetelor  termice  ale  plăcilor  șoferului    (a se vedea  capitolul  Errore. L'origine  
riferimento  non  è  stata  trovata. ),  care poate deveni foarte fierbinte. 

 
Aveți grijă  când  lucrați în apropierea  bobinelor de condensare. 
Aripioarele de aluminiu  sunt  foarte  ascuțite  și  pot  provoca leziuni grave.   
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Este  o  regulă  bună să se efectueze  controale  periodice  pentru  a  verifica  funcționarea  corectă  a  unității. 

Operațiunea 1 lună 4 6 luni 
Încărcarea circuitului de  apă.   X   

Prezența bulelor    în circuitul de  apă.   X   

Verificați dacă  dispozitivele  de  siguranță  și  control  funcționează  corect X   

Verificați dacă  există  scurgeri  de ulei de la  compresor. X   

Verificați dacă  există    scurgeri de apă    din circuitul hidraulic.   X   

Verificați funcționarea  corectă    a comutatoarelor  de  debit.   X   

Verificați dacă încălzitoarele  electrice  de  carter  sunt  furnizate  și funcționează corect.   X   

Curățați filtrele  metalice    ale  circuitului  hidraulic.   X   

Curățați   bobina cu   aripioare  cu  aer  comprimat  sau jet de  apă.   X   

Verificați dacă  toate    terminalele  de  pe    placa  electrică,  precum  și    de pe  terminalele    
compresorului    sunt  fixate corespunzător. 

 
X 

 

Verificați strângerea    racordurilor  de apă.  X  

Verificați strângerea    și    echilibrarea  lamelor  ventilatorului.      X  

Dacă  tensiunea  este corectă.   X 
Verificați absorbția   corectă.     X 
Verificați încărcătura  de agent frigorific.     X 
Verificați presiunea de  funcționare,    supraîncălzirea    și  subrăcirea   X 
Verificarea    eficienței pompei de circulație.     X 
Verifică rezervorul de  expansiune.   X 

În cazul în care  unitatea  ar trebui să  fie  în afara    serviciului pentru o perioadă lungă de timp,  
de evacuare a apei din conducte și de la căldură 
Schimbător. Această  operațiune  este  necesară în cazul în care,  în timpul    opririlor sezoniere, se 
preconizează că temperatura ambiantă    va  scădea    sub punctul de congelare  al  lichidului  
utilizat.   

   
X 

11.1 CURĂȚAREA   CONDENSATORULUI  CU ARIPIOARE   

Este  important  să  urmați  instrucțiunile  de  mai jos    pentru  a  efectua  o curățare adecvată:   

a) Îndepărtați murdăria de pe suprafață. Depunerile, ar fi frunzele, fibrele etc., trebuie îndepărtate cu ajutorul unui aspirator 

(folosiți o perie sau alt accesoriu moale, aveți grijă să evitați frecarea cu părți metalice sau abrazive). În cazul utilizării aerului 

comprimat, este necesar să se acorde o atenție pentru a menține fluxul de aer întotdeauna perpendicular pe suprafața 

condensatorului pentru a evita îndoirea aripioarelor de aluminiu. Aveți grijă să nu  îndoiți  aripioarele  cu    duza  lăncii  de   aer 

comprimat. 

b) Se clătește cu apă. Este posibilă utilizarea substanței chimice(detergenți specifici pentru condensatoarele cu aripioare). Clătiți 

prin a face rulează apa în interiorul fiecare pasaj unic de aripioare, până când acestea sunt perfect curate. Aveți grijă să 

direcționați jet de apă perpendicular pe suprafața condensatorului pentru a nu îndoi aripioarele um alumin. Evitați lovirea 

condensatorului cu furtunul de apă. Se recomandă  să nu plasați degetul mare pe capătul țevii de cauciuc pentru a obține 

presiunea dorită de jet de apă în loc să utilizați duze speciale  care  ar putea lovi condensatorul  și  să-l deteriorați.   
 

 

 
 

 

AVERTISMENT:   Nu    folosiți  șaibe de presiune pentru   curățarea  schimbătorului  de    căldură  pentru  a  preveni  ca 
presiunea  excesivă  să  creeze deteriorări ireparabile.   Daune  cauzate  de  curățarea  cu ajutorul  șaibelor  de înaltă 
presiune a apei  sau a substanțelor  chimice  necorespunzătoare nu vor fi  recunoscute. 
AVERTISMENT: Aripioarele  de  aluminiu  sunt  subțiri  și  ascuțite. Fiți  foarte  atenți  să  utilizați  EIP  speciale pentru a  
evita  tăieturile  și  abraziunile. Protejați-vă corect  ochii și fața pentru a evita stropirea cu  apă și  murdărie  în timpul  
suflarii. Purtați pantofi   impermeabili sau cizme  și  îmbrăcăminte  care  acoperă  toatepărți ale corpului. 
Pentru unitățile  instalate într-o atmosferă  agresivă cu  o rată mare de murdărire, curățarea    bateriei  trebuie să facă 
parte din programul obișnuit de  întreținere.   La  acest  tip  de  instalație,  tot    praful  și  particulele depozitate    pe    
baterii    trebuie  îndepărtate  cât mai curând posibil prin  curățare  periodică,  conform procedurilor    descrise mai sus. 

11.2 ÎNTREȚINERE EXTRAORDINARĂ 

Orice lucrare  de  întreținere  extraordinară  trebuie efectuată de un centru de  service  autorizat.   

11.3 PROTECȚIA MEDIULUI 

În conformitate cu normele care se referă la utilizarea substanțelor de ozon stratosferice epuizează, este interzisă dispersarea 
fluidelor frigorifice în atmosferă. Acestea trebuie să fie colectate și livrate vânzătorului sau la punctele de colectare 

corespunzătoare la sfârșitul vieții defuncționarelea.  Agentul frigorific R410A este menționat printre substanțele reglementate și, 
din acest motiv, trebuie să fie supus  normelor menționate. O atenție deosebită este recomandată în timpul operațiunilor de 
service pentru a reduce cât mai mult posibil orice pierdere de furnicăfrigorifică.     
12 ELIMINAREA     UNITĂȚII 
Odată  ce unitatea  este    ajunsă  la    sfârșitul  ciclului  său  de  viață  și  trebuie    îndepărtată  sau  înlocuită,    se recomandă 

următoarele  operațiuni:   

• Agentul frigorific    trebuie  recuperat  de  oameni  instruiți  și  trimis  la un centru de colectare    adecvat.   
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• Orice soluții  de negheție  adăugate    circuitului  hidraulic    trebuie    recuperate  și eliminate în mod corespunzător.   
• Uleiul  de lubrifiere al compresoarelor   trebuie  colectat  și  trimis  la un centru de colectare    adecvat.   
• Cadrul și diferitele componente, dacă nu mai sunt de funcționare, trebuie demontate și împărțite în funcție de natura lor, în special 

cuprul și aluminiul, care sunt prezente în cantitate vizibilă în unitate. Aceste operațiuni permit recuperarea ușoară a materialelor 
și procesul de reciclare, reducând astfel impactul asupra mediului.   
 

Utilizatorul este responsabil de eliminarea corespunzătoare a acestui produs, în conformitate cu reglementările naționale în țara 

de destinație a aparatului. Pentru  mai multe  informații ar trebui să contact compania de  instalare  sau autoritatea locală  

competentă.   
 

 
 
 

 

O dezafectare  incorectă a   aparatului    poate  crea daune grave  mediului    și poate pune în pericol  siguranța 
oamenilor. Prin urmare,  se recomandă ca  unitatea  să fie dispusă  numai  de către persoane autorizate  și  care au  
urmat  cursuri de formare  recunoscute  de  autoritățile  competente.   
Este   necesar  să  se respecte    aceleași măsuri de precauție  descrise  în  paragrafele  anterioare.   

Acordați o atenție  deosebită  în timpul    operațiunii  de  eliminare  a gazului  frigorific.   
Eliminarea ilegală  a    produsului de către  utilizatorul  final conduce   la  aplicarea  sancțiunilor    în  conformitate  cu  
legislația   din țara în care  are  loc eliminarea.   

 

 

  Simbolul  compartimentului încrucișat aplicat  pe aparat  indică faptul  că  produsul,  la sfârșitul duratei sale  de viață 
utilă, trebuie  colectat separat de alte  deșeuri. 
Unitățile sunt produse în conformitate cu Directiva CE privind deșeurile de echipamente electrice/electronice,  iar 
efectele nocive  asupra  disposal incorecte sunt  raportate  în manualul de utilizare/instalare.   Societatea  
producătoare  sau  societatea  importatoare/distribuitoare sunt  disponibile  pentru a  răspunde  la  orice solicitare   
de informații suplimentare.   

12.1 Riscuri reziduale 

În acest paragraf, subliniem cele mai frecvente situații care ar putea genera riscuri care nu pot fi eliminate de producător  

în timpul    fazei  de proiectare a proiectului.   

Riscuri din cauza: Atenție/Corecții 

Manipulare 
Există  întotdeauna  riscul  de cădere sau  răsturnare a  unității în    caz  de manipulare. Urmați  instrucțiunile  
din 
"Manipulare" paragraf  și    toate  măsurile  de precauție  necesare în conformitate cu  reglementările locale.   

 

Instalare 

Instalarea necorespunzătoare poate  provoca scurgeri de apă,  scurgeri de gaze,    electrocutare,  risc de 

incendiu,  defecțiune  sau  deteriorare    a    unității.   Instalarea  poate  fi  efectuată   numai de către 
personal calificat. 

Instalați   aparatul  într-un  loc  adecvat,  fără  riscul de scurgere a   gazelor  inflamabile.     Faceți  zona  de  
instalare inaccesibile  terților.   

Praf/Apă în 

panoul  electric 

Fixați  corect panoul    panoului    electric.   Orice  infiltrări  pot  provoca  risc  de șocuri și        scurtcircuite,  
cu deteriorarea ulterioară  a persoanelor/proprietăților  sau a unității în sine. 

Acordați o atenție  deosebită  conexiunii  la  sol.   
 

Întreţinere 
 În timpul           întreținerii,  care  trebuie întotdeauna efectuată de către personalul autorizat,    
asigurați-vă  că  debranșatorul  este  oprit și  că nimeni nu    poate modifica   accidental  deconectarea  
acestui  dispozitiv de la  unitate  prinmijloace de  avertismente  adecvate  și  un lacăt adecvat.   

Motor ventilator 
Contactul cu motorul ventilatorului poate provoca răniri și/sau deces. Nu aveți acces la unitate și nu scoateți   
protecțiile  în timp ce  ventilatorul    funcționează.   

Scurgeri de 

gaze  
frigorifice 

Purtați EIP  adecvate  ca  o  scurgere de  gaze  ar putea  provoca  leziuni  și  intoxicație. Citiți  cu atenție    "Fișa  
tehnică  de siguranță a agentului frigorific" raportată  în  acest  manual.   Nu    utilizați  surse de căldură în 

apropierea  circuitului    înainte de  a-l  descărca complet. 

Scurgeri în 
sistem hidraulic 

Ele pot  provoca  daune  la  proprietăți  și  oameni  și  riscul  de  scurtcircuit.     Este recomandabil să    
instalați  oprirea supapei. 
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13 DATE TEHNICE 
13.1 VERSIUNEA STANDARD 

 
CARACTERISTICI TEHNICE 

 

Unita
te 

Model: i-
HP 

 
0125 

0125 
Pompa de 
circulatie 

integrat 

 
0135 

0135 /  0235 
Pompa 
de 
circulat
ie 

integra

t 

 
0250 

0250 
Pompa de 
circulatie 

integrat 

 
 
 
 
 

Răcire 

Capacitate de răcire (1) Kw 21,0

4 

21,17 27,80 27,95 36,1

0 

36,32 

Putere de intrare  (1) Kw 6,44 6,22 8,69 8,44 12,4

5 

12,08 

EER (1) W/

W 

3,26 3,40 3,20 3,31 2,90 3,01 

Capacitate de răcire (2) Kw 30,4

5 

30,57 36,37 36,49 48,8

6 

49,05 

Putere de intrare  (2) Kw 6,83 6,64 8,91 8,72 12,5

3 

12,19 

EER.  (2) din Regulamentul (CEE) 

nr. 

W/

W 

4,46 4,61 4,08 4,18 3,90 4,02 

SEER (5) W/

W 

4,00 4,15 4,03 

Debitul apei    (1) L/s 1,01 1,01 1,33 1,34 1,73 1,74 

Pierderi de sarcină schimbătorul 

de  căldură lateral al utilizatorului    

(1) 

Kpa 30 35 20 

 
 
 
 
 
 

Încălzire 

Capacitate de încălzire (3) Kw 24,7

2 

24,59 32,65 32,51 48,7

0 

48,51 

Putere de intrare  (3) Kw 5,74 5,52 7,89 7,66 12,0

2 

11,69 

POLIȚIST (3) W/

W 

4,31 4,46 4,14 4,25 4,05 4,15 

Capacitate de încălzire (4) Kw 22,1

6 

22,03 32,33 32,19 41,4

0 

41,19 

Putere de intrare  (4) Kw 6,44 6,22 9,80 9,56 12,4

0 

12,03 

POLIȚIST (4) W/

W 

3,44 3,54 3,30 3,37 3,34 3,42 

SCOP (6) W/

W 

3,94 4,10 3,79 

Debitul apei    (4) L/s 1,06 1,05 1,55 1,54 1,98 1,97 

Pierderi de sarcină schimbătorul 

de  căldură lateral al utilizatorului    

(4) 

Kpa 33 46 28 

Clasa energetică:  Temperatura 

apei.  35°C  /  55°C 

Class

e 

A++ /  A+ A++ /  A+ A+ /  A+ 

 
 
 

Compresor 

Tip  Invertor DC   defilare Invertor DC   defilare Invertor DC   defilare 

Ulei de rfrigerant (tip)  FVC68D FVC68D FVC68D 

Numbert  1 1 2 

Ulei de agent frigorific (cantitate) Ml 2300 

total 

2300 

total 

4600 

total 

Circuite frigorifice  1 1 1 

 
 

Refrigerant 

Tip  R410A R410A R410A 

Cantitatea de agent frigorific (7) Kg 9,5 9 15,5 

Cantitate echivalentă  de  CO2  (7) Tona 19,84 18,79 32,36 

Presiune de proiectare 

(ridicată/scăzută) 

Mpa 4,15/2,7 4,15/2,7 4,15/2,7 

 
 
 
 

Motor 

ventilator 

Tip  Motore DC  Fără perii Motore DC  Fără perii Motore DC  Fără perii 

Numărul  1 1 1 

Putere nominală  de intrare  (1) Kw 0,6 0,72 1,10 

Intrare de putere  maximă Kw 0,72 0,84 1,78 

Intrare  curentă maximă R 1,22 1,42 2,57 

Debit  de aer nominal m3/s 3,90 4,10 6,90 

 
Schimbăt

or de 

căldură 

intern 

Tipul  schimbătorului de  căldură 

intern 

 Un 

piastre 

Un 

piastre 

Un 

piastre 

Numărul  1 1 1 

Conținutul de apă L 2,2 3,3 4,1 

 
 
 

Debitul de apă (1) L/s 1,01 1,01 1,33 1,34 1,73 1,74 

Presiunea disponibilă a  capului  (1) 

* 

Kpa / 88 / 77 / 91 
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Circuit 

hidraulic 

Conținutul de apă în    circuitul  

hidronic 

L 3,3 4,5 6,0 

Kit hidronic Presiune  maximă  
(calibrarea   
supapă de relief) 

Bar 6 6 6 

Racorduri hidraulice Inch 2" F 2" F 2" F 

Volumul minim de  apă  (8) L 84 108 145 

Puterea nominală a   pompei (1)   Kw / 0,27 / 0,31 / 0,44 

Intrare  de putere  maximă a 

pompei 

Kw / 0,31 / 0,31 / 0,55 

Intrare curent  maxim  de pompă R / 1,37 / 1,37 / 2,05 

Indicele  de eficiență energetică  

(EEI) 

 / ≤ 0,23 / ≤ 0,23 / ≤ 0,23 

 
Zgomot 

Putere sonoră  (9) Db(a

) 

72,5 /  SL  70,7  /  SSL  

69,8 

75,5 /  SL  73,7  /  SSL  

72,8 

78 / SL  76,2  /  SSL  75,3 

Presiunea sunetului  (10) Db(a

) 

40,9 /  SL  39,1  /  SSL  

39,1 

43,9 /  SL  42,1  /  SSL  

41,2 

46,4 /  SL  44,6  /  SSL  

43,7 

 
Date electrice 

Sursa de alimentare  400V/3P+N+T/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz 

Intrare de putere  maximă Kw 14,8

3 

15,14 19,16 19,47 28,6

2 

29,09 

Intrare  curentă maximă R 21,4 21,9 27,7 28,1 41,4 42,1 

 
 
 

Dimensiuni 

și  greutăți 

Dimensiuni (L×H×W) Mm 1198x1673x1198 1198x1673x1198 1198x1745x1198 

Dimensiuni Versiune  SSL  (L×H×W) Mm 1198x1915x1198 1198x1915x1198 1198x1920x1198 

Dimensiuni maxime  de ambalare  

(LxHxW)  (11) 

Mm 1200x1765x1200 1200x1765x1200 1200x1890x1200 

Dimensiuni maxime de ambalare  
Versiunea  SSL 
(LxHxW)  (1) din Regulamentul 
(CEE) nr. 

Mm 1200x2045x1200 1200x2045x1200 1200x2050x1200 

Greutatea transportului Kg 369 375 396 401 434 448 

Greutatea de funcționare Kg 357 363 384 391 422 436 

Condiții de funcționare: 
(1) Răcire: Temperatura  aerului  exterior  35°C; temperatura de intrare/ieșire  12/7°C. 

(2) Răcire: Temperatura  aerului  exterior  35°C; temperatura de intrare/ieșire  23/18°C. 

(3) Încălzire: Temperatura  aerului exterior  7°C  DB  6°C  WB; temperatura de intrare/ieșire  30/35°C. 

(4) Încălzire: Temperatura  aerului exterior  7°C  DB  6°C  WB; temperatura de intrare/ieșire  40/45°C. 

(5) Răcire: intrare/ieșire a temperaturii  apei  12/7°C. 

(6) Încălzire: stare climatică  normală;   Tbiv=-7°C; temperatura de intrare/ieșire a mâncătorului  30/35°C. 
(7) Datele  sunt  doar orientative  și  pot fi  modificate. Pentru   datele       corecte,   consultați eticheta tehnică lipită    pe  unitate. 
(8) Se calculează în    cazul  scăderii  temperaturii  apei  plantei   cu 15°C  timp de 6  minute de funcționare a dezghețării.   
(9) Sunet de putere:  stare  (3);   valoarea  se  determină  pe  baza          măsurătorilor efectuate în  conformitate  cu  UNI  EN  ISO  

9614-2,  în  conformitate  cu cerințele certificării  Eurovent.     Datele    cu  accesorii  instalate  SL  sau  SSL  sunt,  de asemenea,  

raportate. 

(10) Valoarea  presiunii  acustice  se  calculează  de la    nivelul  puterii  acustice  în  conformitate  cu  ISO  3744:  2010,    menționată  

la  10  m  distanță  de  unitate. Valorile    cu  accesorii instalate  SL  sau  SSL  sunt,  de asemenea,  raportate. 
(11) Înălțimea ambalajului include  paletul.   

(*) Capul de presiune  disponibil    și  caracteristicile    pompei  se referă la  kitul  "CI1"  pentru  toate    dimensiunile,  cu excepția  0270  

pentru  care  datele  sunt  exprimate  pentru  kitul  "CI6" 

N.B. Datele privind    performanța    sunt  orientative  și  ar putea  fi    modificate. În  plus,    performanțele    declarate  în  apex  (1),  
(2),  (3)  și  (4) se referă  la  puterea  instantanee în conformitate cu  EN  14511. Datele declarate    menționate  la  vârf  (5) și  (6) se  
determină în conformitate cu  UNI  EN  14825. 

 

 
AVERTISMENT: Temperatura  minimă  permisă  pentru  depozitarea  aparatului  este  de  5°C. 

 
 

CARACTERISTICI TEHNICE 
 

Unita
te 

Model: i-
HP 

 
0250

F 

0250F 
Pompa de 
circulatie 

integrat 

 
0260 

0260 
Pompa de 
circulatie 

integrat 

 
0270 

0270 
Pompă 

integrată 

 
 
 
 
 

Răcire 

Capacitate de răcire (1) Kw 39,4
4 

39,66 41,10 41,35 53,30 53,56 

Putere de intrare  (1) Kw 12,2

9 

11,92 14,17 13,73 17,77 16,94 

EER (1) W/W 3,21 3,33 2,90 3,01 3,00 3,16 

Capacitate de răcire (2) Kw 49,3

2 

49,51 57,20 57,32 70,11 70,37 

Putere de intrare  (2) Kw 12,0
6 

11,73 13,99 13,80 18,45 17,64 

EER.  (2) din Regulamentul (CEE) 

nr. 

W/W 4,09 4,22 4,09 4,15 3,80 3,99 

SEER (5) W/W 4,11 3,86 3,93 

Debitul apei    (1) L/s 1,89 1,90 1,97 1,98 2,55 2,56 
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Pierderi de sarcină schimbătorul 
de  căldură lateral al utilizatorului    
(1) 

Kpa 25 56 20 

 
 
 
 
 
 

Încălzire 

Capacitate de încălzire (3) Kw 48,2

5 

48,05 52,00 51,81 65,10 64,84 

Putere de intrare  (3) Kw 11,4
3 

11,09 12,84 12,52 16,07 15,24 

POLIȚIST (3) W/W 4,22 4,33 4,05 4,14 4,05 4,25 

Capacitate de încălzire (4) Kw 41,0
7 

40,85 48,60 48,38 60,30 60,04 

Putere de intrare  (4) Kw 12,0

8 

11,71 15,14 14,76 18,84 18,00 

POLIȚIST (4) W/W 3,40 3,49 3,21 3,28 3,20 3,33 

SCOP (6) W/W 3,90 4,01 3,80 

Debitul apei    (4) L/s 1,97 1,95 2,33 2,31 2,89 2,87 

Pierderi de sarcină schimbătorul 

de  căldură lateral al utilizatorului    

(4) 

Kpa 27 74 25 

Clasa energetică:  Temperatura 

apei.  35°C/55°C 

Clasa A++ /  A+ A++ /  A+ A+ /  A+ 

 
 
 

Compresor 

Tip  Defilare Invertor DC    +  

Defilare  ON-OFF 

Invertor DC   defilare Invertor DC   defilare 

Ulei de rfrigerant (tip)  FVC68D FVC68D FVC68D 

Numbert  1+1 2 2 

Ulei de agent frigorific (cantitate) Ml 4000 

total 

4600 

total 

4600 

total 

Circuite frigorifice  1 1 1 

 
 

Refrigerant 

Tip  R410A R410A R410A 

Cantitatea de agent frigorific (7) Kg 16,8 16,1 15 

Cantitate echivalentă  de  CO2  (7) Tona 35,08 33,62 31,32 

Presiune de proiectare 

(ridicată/scăzută) 

Mpa 4,15/2,7 4,15/2,7 4,15/2,7 

 
 
 
 

Motor 

ventilator 

Tip  MOTOR DC Fără perii   MOTOR DC Fără perii   MOTOR DC Fără perii   

Numărul  1 1 1 

Putere nominală  de intrare  (1) Kw 1,10 1,58 1,78 

Intrare de putere  maximă Kw 1,78 1,95 2,11 

Intrare  curentă maximă R 2,57 2,85 3,08 

Debit  de aer nominal m3/s 6,94 7,72 8,28 

 
Schimbăt

or de 

căldură 

intern 

Tipul  schimbătorului de  căldură 

intern 

 Un 

piastre 

Un 

piastre 

Un 

piastre 

Numărul  1 1 1 

Conținutul de apă L 4,1 4,5 5,9 

 
 
 
 
 
 

Circuit 

hidraulic 

Debitul de apă (1) L/s 1,89 1,90 1,97 1,98 2,55 2,56 

Presiunea disponibilă a  capului  (1) 

* 

Kpa / 83 / 95 / 157 

Conținutul de apă în    circuitul  
hidronic 

L 6,0 6,4 7,5 

Kit hidronic Presiune  maximă  

(calibrarea   
supapă de relief) 

Bar 6 6 6 

Racorduri hidraulice Inch 2" F 2" F 2" F 

Volumul minim de  apă  (8) L 145 173 214 

Puterea nominală a   pompei (1)   Kw / 0,44 / 0,73 / 0,7 /  1,0  (1) 

Intrare  de putere  maximă a 

pompei 

Kw / 0,55 / 0,73 / 0,8 /  1,1  (1) 

Intrare curent  maxim  de pompă R / 2,05 / 3,2 / 3,5 /  2,5 

Indicele  de eficiență energetică  

(EEI) 

 / ≤ 0,23 / ≤ 0,23 / - 

 
Zgomot livel 

Putere sonoră  (9) Db(a) 78 / SL  76,2  /  SSL  75,3 83 / SL  81,2  /  SSL  80,3 83 / SL  81,2  /  SSL  80,3 

Presiunea sunetului  (10) Db(a) 46,4 /  SL  44,6  /  SSL  

43,7 

51,4 /  SL  49,6  /  SSL  

48,7 

51,4 /  SL  49,6  /  SSL  

48,7 

 
Date electrice 

Sursa de alimentare  400V/3P+N+T/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz 

Intrare de putere  maximă Kw 28,6

2 

29,09 31,19 31,92 34,12 35,12 

Intrare  curentă maximă R 41,4 42,1 45,1 46,1 48,2 50,7 

 
 
 

Dimensiuni 

și  greutăți 

Dimensiuni (L×H×W) Mm 1198x1745x1198 1198x1745x1198 1198x1745x1198 

Dimensiuni Versiune  SSL  (L×H×W) Mm 1198x1920x1198 1198x1920x1198 1198x1920x1198 

Dimensiuni maxime  de ambalare  

(LxHxW)  (11) 

Mm 1200x1890x1200 1200x1890x1200 1200x1890x1200 

Dimensiuni maxime de 

ambalare Versiunea SSL 

(LxHxW)  (11) 

Mm 1200x2050x1200 1200x2050x1200 1200x2050x1200 

Greutatea transportului Kg 434 448 450 474 461 485 

Greutatea de funcționare Kg 422 436 438 462 449 473 
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Condiții de funcționare: 
(1) Răcire: Temperatura  aerului  exterior  35°C; temperatura de intrare/ieșire  12/7°C. 

(2) Răcire: Temperatura  aerului  exterior  35°C; temperatura de intrare/ieșire  23/18°C. 

(3) Încălzire: Temperatura  aerului exterior  7°C  DB  6°C  WB; temperatura de intrare/ieșire  30/35°C. 

(4) Încălzire: Temperatura  aerului exterior  7°C  DB  6°C  WB; temperatura de intrare/ieșire  40/45°C. 

(5) Răcire: intrare/ieșire a temperaturii  apei  12/7°C. 

(6) Încălzire: stare climatică  normală;   Tbiv=-7°C; temperatura de intrare/ieșire a mâncătorului  30/35°C. 

(7) Datele  sunt  doar  orientative  și  pot fi    modificate. Pentru   datele       corecte,   consultați eticheta tehnică lipită    pe  unitate. 

(8) Se calculează în    cazul  scăderii  temperaturii  apei  plantei   cu 15°C  timp de 6  minute de funcționare a dezghețării.     
(9) Sunet de putere:  stare  (3);   valoarea  se  determină  pe  baza      măsurătorilor    efectuate  în  conformitate  cu  UNI  EN  ISO  9614-2,  în  conformitate  cu  
cerințele  certificării  Eurovent.  Datele    cu  accesorii  instalate  SL  sau  SSL  sunt,  de asemenea,  raportate. 

(10) Valoarea  presiunii  acustice  se  calculează  de la    nivelul  puterii  acustice  în  conformitate  cu  ISO  3744:  2010,    menționată  la  10  m  distanță  de  
unitate. Valorile    cu  accesorii instalate  SL  sau  SSL  sunt,  de asemenea,  raportate. 

(11) Înălțimea ambalajului include  paletul.   
(*) Capul de presiune  disponibil    și  caracteristicile    pompei  se referă la  kitul  "CI1"  pentru  toate    dimensiunile,  cu excepția  0270  pentru  care  datele  sunt  
exprimate  pentru  kitul  "CI6" 

N.B. Datele privind    performanța    sunt  orientative  și  ar putea  fi    modificate. În  plus,    performanțele    declarate  în  apex  (1),  (2),  (3)  și  (4) se referă  la  
puterea  instantanee în conformitate cu  EN  14511. Datele declarate    menționate  la  vârf  (5) și  (6) se  determină în conformitate cu  UNI  EN  14825. 

 

 
AVERTISMENT: Temperatura  minimă    permisă  pentru  depozitarea  aparatului  este  de  5°C. 

13.2 VERSIUNEA LT 
 

 
CARACTERISTICI TEHNICE 

 

Unita
te 

Model i-
HP  LT 

 
0125 

0125 
Pompa de 
circulatie 

integrat 

 
0235 

0235 /  0235 
Pompa 
de 
circulat
ie 

integra

t 

 
0250 

0250 
Pompa de 
circulatie 

integrat 

 
 
 
 
 

Răcire 

Capacitate de răcire (1) Kw 21,0

0 

21,13 28,40 28,55 36,1

0 

36,32 

Putere de intrare  (1) Kw 6,44 6,22 8,61 8,36 12,4
5 

12,08 

EER (1) W/

W 

3,26 3,40 3,30 3,42 2,90 3,01 

Capacitate de răcire (2) Kw 30,6
7 

30,78 36,37 36,49 47,5
6 

47,76 

Putere de intrare  (2) Kw 7,34 7,15 8,91 8,72 12,5

2 

12,17 

EER.  (2) din Regulamentul (CEE) 
nr. 

W/
W 

4,18 4,31 4,08 4,18 3,80 3,92 

SEER (5) W/

W 

3,98 4,17 3,90 

Debitul apei    (1) L/s 1,00 1,01 1,36 1,37 1,73 1,74 

Pierderi de sarcină schimbătorul 

de  căldură lateral al utilizatorului    

(1) 

Kpa 32 37 20 

 
 
 
 
 
 

Încălzire 

Capacitate de încălzire (3) Kw 24,1
5 

24,02 32,50 32,36 47,7
8 

47,58 

Putere de intrare  (3) Kw 5,79 5,57 7,99 7,76 12,1

5 

11,81 

POLIȚIST (3) W/
W 

4,17 4,32 4,07 4,17 3,93 4,03 

Capacitate de încălzire (4) Kw 23,7

6 

23,63 32,50 32,36 45,1

0 

44,89 

Putere de intrare  (4) Kw 6,88 6,66 9,97 9,74 13,5
6 

13,20 

POLIȚIST (4) W/

W 

3,45 3,55 3,26 3,32 3,33 3,40 

SCOP (6) W/
W 

4,02 4,04 3,81 

Debitul apei    (4) L/s 1,14 1,13 1,56 1,55 2,16 2,15 

Pierderi de sarcină schimbătorul 

de  căldură lateral al utilizatorului    

(4) 

Kpa 37 47 34 

Clasa energetică:  Temperatura 

apei.  35°C  /  55°C 

Class

e 

A++ /  

A++ 

A++ /  A+ A++ /  A+ 

 
 
 

Compresor 

Tip  Invertor DC   defilare Invertor DC   defilare Invertor DC   defilare 

Ulei de rfrigerant (tip)  FV50S FV50S FV50S 

Numbert  1 2 2 

Ulei de agent frigorific (cantitate) Ml 2300 

total 

3800 

total 

4600 

total 

Circuite frigorifice  1 1 1 
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Refrigerant 

Tip  R410A R410A R410A 

Cantitatea de agent frigorific (7) Kg 10,5 11,2 20 

Cantitate echivalentă  de  CO2  (7) Tona 21,92 23,39 41,76 

Presiune de proiectare 

(ridicată/scăzută) 

Mpa 4,15/2,7 4,15/2,7 4,15/2,7 

 
 
 
 

Motor 

ventilator 

Tip  Motor  fără perii DC Motor  fără perii DC Motor  fără perii DC 

Numărul  1 1 1 

Putere nominală  de intrare  (1) Kw 0,6 0,72 1,10 

Intrare de putere  maximă Kw 1,45 1,5 1,78 

Intrare  curentă maximă R 2,1 2,17 2,57 

Debit  de aer nominal m3/s 3,90 4,10 6,94 

 
Schimbăt

or de 

căldură 

intern 

Tipul  schimbătorului de  căldură 

intern 

 Un 

piastre 

Un 

piastre 

Un 

piastre 

Numărul  1 1 1 

Conținutul de apă L 2,2 3,3 4,1 

 
 
 
 
 
 

Circuit 

hidraulic 

Debitul de apă (1) L/s 1,00 1,01 1,36 1,37 1,73 1,74 

Presiunea disponibilă a  capului  (1) 

* 

Kpa / 88 / 75 / 91 

Conținutul de apă în    circuitul  

hidronic 

L 3,3 4,5 6,0 

Kit hidronic Presiune  maximă  

(calibrarea  supapei de  relief)   
Bar 6 6 6 

Racorduri hidraulice Inch 2"F 2"F 2"F 

Volumul minim de  apă  (8) L 90 108 151 

Puterea nominală a   pompei (1)   Kw / 0,28 / 0,31 / 0,44 

Intrare  de putere  maximă a 

pompei 

Kw / 0,31 / 0,31 / 0,55 

Intrare curent  maxim  de pompă R / 1,37 / 1,37 / 2,05 

Indicele  de eficiență energetică  

(EEI) 

 / ≤ 0,23 / ≤ 0,23 / ≤ 0,23 

 
Zgomot livel 

Putere sonoră  (9) Db(a
) 

72,5 /  SL  70,7  /  SSL  
69,8 

75,5 /  SL  73,7  /  SSL  
72,8 

78 / SL  76,2  /  SSL  75,3 

Presiunea sunetului  (10) Db(a

) 

56 / SL  54,2  /  SSL  53,9 59 / SL  57,2  /  SSL  56,9 61,4 /  SL  59,6  /  SSL  

58,5 

 
Date electrice 

Sursa de alimentare  400V/3P+N+T/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz 

Intrare de putere  maximă Kw 14,8

3 

15,14 19,16 19,47 28,6

2 

29,09 

Intrare  curentă maximă R 21,4 21,9 27,7 28,1 41,4 42,1 
 

 
 
 

Dimensiuni 

și  greutăți 

Dimensiuni (L×H×W) Mm 1198x1673x1198 1198x1673x1198 1198x1745x1198 

Dimensiuni Versiune  SSL  (L×H×W) Mm 1198x1915x1198 1198x1915x1198 1198x1920x1198 

Dimensiuni maxime  de ambalare  

(LxHxW)  (11) 

Mm 1200x1765x1200 1200x1765x1200 1200x1890x1200 

Dimensiuni maxime de 

ambalare Versiunea SSL 

(LxHxW)  (11) 

Mm 1200x2045x1200 1200x2045x1200 1200x2050x1200 

Greutatea transportului Kg 385 391 444 460 460 468 

Greutatea de funcționare Kg 373 389 432 450 442 456 
 

Condiții de funcționare: 
(1) Răcire: Temperatura  aerului  exterior  35°C; temperatura de intrare/ieșire  12/7°C. 

(2) Răcire: Temperatura  aerului  exterior  35°C; temperatura de intrare/ieșire  23/18°C. 

(3) Încălzire: Temperatura  aerului exterior  7°C  DB  6°C  WB; temperatura de intrare/ieșire  30/35°C. 

(4) Încălzire: Temperatura  aerului exterior  7°C  DB  6°C  WB; temperatura de intrare/ieșire  40/45°C. 

(5) Răcire: intrare/ieșire a temperaturii  apei  12/7°C. 

(6) Încălzire: stare climatică  normală;   Tbiv=-7°C; temperatura de intrare/ieșire a mâncătorului  30/35°C. 

(7) Datele  sunt  doar  orientative  și  pot fi    modificate. Pentru   datele       corecte,   consultați eticheta tehnică lipită    pe  unitate. 

(8) Se calculează în    cazul  scăderii  temperaturii  apei  plantei   cu 15°C  timp de 6  minute de funcționare a dezghețării.     
(9) Sunet de putere:  stare  (3);   valoarea  se  determină  pe  baza      măsurătorilor    efectuate  în  conformitate  cu  UNI  EN  ISO  9614-2,  în  conformitate  cu  
cerințele  certificării  Eurovent.  Datele    cu  accesorii  instalate  SL  sau  SSL  sunt,  de asemenea,  raportate. 

(10) Valoarea  presiunii  acustice  se  calculează  de la    nivelul  puterii  acustice  în  conformitate  cu  ISO  3744:  2010,    menționată  la  10  m  distanță  de  
unitate. Valorile    cu  accesorii instalate  SL  sau  SSL  sunt,  de asemenea,  raportate. 

(11) Înălțimea ambalajului include  paletul.   
(*) Capul de presiune  disponibil    și  caracteristicile    pompei  se referă la  kitul  "CI1"  pentru  toate    dimensiunile,  cu excepția  0270  pentru  care  datele  sunt  
exprimate  pentru  kitul  "CI6" 

N.B. Datele privind    performanța    sunt  orientative  și  ar putea  fi    modificate. În  plus,      performanțele  declarate  în  apex  (1),  (2),  (3)  și  (4) se referă  la 
puterea instantanee  în conformitate cu  EN    14511. Datele  declarate    menționate  în    vârf (6)  se determină în conformitate cu  UNI  EN  14825. 

 

 
AVERTISMENT: Temperatura  minimă    permisă  pentru  depozitarea  aparatului  este  de  5°C. 

14 DATELE ELECTRICE ALE    UNITĂȚII  ȘI  AUXILIARE 
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Alimentarea  cu energie a  
unității 

V/~/Hz 400/3/50 Circuit  de control de la 
distanță 

V/~/Hz 12/1/50 

Circuit de placă de control V/~/Hz 12/1/50 Sursa de alimentare a 
ventilatoarelor 

V/~/Hz 230/1/50 

Notă:Datele electrice se pot modifica pentru actualizare. Prin urmare, este necesar să se facă referire întotdeauna la eticheta 
tehnică de date lipită pe panoul  din dreapta  al  unității. 

15 PRESIUNEA  DISPONIBILĂ  A  UNITĂȚII  CU  POMPA DE CIRCULATIE  INTEGRAT 
Raportăm sub curbele caracteristice ale debitului de presiune-apă ale capului, fără a lua în considerare pierderile de cap ale kitului 
hidronic  (care este format din componentele descrise la punctul 5.10)la viteza maximă a Pompa de circulatieului. Punctul optim  
de funcționare este indicat pe fiecare curbă în condițiile specificate indicate la vârful (1) p. 27.  Sistemul instalației trebuie 
proiectat astfel   încât  să  asigure  debitul  nominal  al  apei    corespunzător  punctelor de  funcționare indicate mai jos. 
Pentru punctele  nominale  ale versiunii  LT,    vă rugăm  să  consultați  debitul  de  apă  care  sunt  raportate  în  tabelul  de  la  punctul  

13.2. 
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16 CURBELE POMPA DE CIRCULATIEII 
16.1 MODELE  i-HP  0125  -  0135 

 

Configurare cu  Pompa de circulatie integrat,  control  prin  semnal  
PWM1 

 

Configurație cu  Pompa de circulatie  auto-adaptiv  (cu    
posibilitatea  de a  alege  între  ∆P  constant  și  variabil ∆ P) 

 

16.2 MODEL i-HP  0250  -  025F 
 

Configurare cu Pompa de circulatie integrat,    control  prin  
semnal  analogic de 0-10  volți 

 
Presiunea capului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Putere de intrare P1 

Configurație cu Pompa de circulatie auto-

adaptiv (cu   posibilitatea  de a  alege  între  
constantă  -P  și  variabilă  -P) 

 
Presiunea capului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Putere de intrare  P1 
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Presuiunea capului 

Putere de intrare 
P1 

 

 

16.3 MODEL i-HP  0260 

Configurare Cu Pompa de circulatie integrat; Control Prin 0-10 Volt analogic Semnal 
 

16.4 MOD. i-HP  0260  &  i-HP  0270 

Curbe Pentru de Model Echipate Cu Pompa Condus Scrise Ac Invertor. 

16.5 CARACTERISTICI  POMPA DE CIRCULATIEII 
 

Model i-HP 0125-0135 i-HP 0250-0250F i-HP 0260 i-HP 0260-0270 

Configurare: Integrat Auto adaptiv Integrat Auto adaptiv Integrat 
Pompă 

acționată  de  
invertorul  
AC 

Putere maximă absorbită    
[kW] 

310 305 550 450 730 1100 

Curent  maxim absorbit  [A] 1,37 1,33 2,05 2 3,2 2,5 

EEI (indicele  de eficiență  
energetică) 

≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23 / 

Deoarece De de circulatoare Au Luat Similare Prevalenţa Curbe la Aceste Integrat Vă rog Se referă la Alineatul ( 15 Pentru proiectarea 

plantelor. 

17 CURBELE  PIERDERII CAPULUI CIRCUITULUI    HIDRONIC 
Obținem   capul de presiune  al pompei de circulație  din    adăugarea    pierderilor    capului  circuitului  hidronic  și a presiunii  

disponibile a capului. 

De exemplu:  pentru    modelul  i-HP  0125  cu debit nominal  de  apă  1,01  L/s  obținem:    30  kPa  (pierderea capului)    +  88  kPa  

Este recomandabil să  utilizarea:   
- Scala   de reglare din parte  dreaptă  R  butonului    

(constanta. 

•P.  în    cazul  utilizarii  supapelor termostatice  pe    
instalare 

- Scala     de reglare din parte stângă  R  butonului    
(variabilă 

•P.  în    cazul  utilizarii  supapelor  cu 3 căi    pe  instalare 
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(presiunea disponibilă  a capului)=118  kPa (presiunea capului Pompa de circulatie).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18 Caracteristică CURBA VALVA DE CONTROL PENTRU UNITATILE IN PARALEL 
În cazul în care configurația hidronică (CI) este instalată pe unitate cu varianta "pompă externă în paralel" (2), pierderile de cap ale 

supapei    motorizate  ON/OFF  trebuie  adăugate la cele  raportate în curbele  de  la  articolul  17. 

De exemplu: pentru modelul i-HP 0125 cu debit nominal de apă 1,01L/s, obținem 1,4kPa (pierderea capului supapei) + 30kPa 

(pierdere a capului circuitului    hidronic)=34,9 kPa  (pierderea totală a  capului  intern). 

19 ACCESORII PENTRU  REDUCEREA  NIVELULUI  DE  ZGOMOT 
19.1 Sl 

Unitatea redusă la tăcere (cu accesor SLy) este prevăzută cu cochilii termo-acustice inovatoare pe compresoare. Aceste cartușe 
permit o  reducere a zgomotului de până la 10% la frecvențe specifice de rotație a compresorului. Structura specială multi-strat 
generează o izolație termică  care reduce, la temperaturi foarte scăzute,   pierderile de căldură  de  2% în comparație cu o izolație 

Debitul de apă 
[L/s] 

Pi
er

de
re

a 
ca

pu
lu

i  [
kP

a]
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standard. 

19.2 Ssl 

Unitatea super redusă la tăcere (cu accesoriu SSL) este prevăzută nu numai cu cochiliile termo-acustice de pe compresoare, ci și cu 

un difuzor special instalat pe ventilator. Structura difuzorului îmbunătățește eficiența fluxului de aer și permite o reducere a vitezei  

ventilatorului, reducând presiunea acustică cu până la 7,2 dB(A) și consumul de energie cu până la 27% cu fluxul de aer 

neschimbat. Asta ar putea duce  la o economie de o mulțime de bani în costurile de energie pe ventilator pe an. Alternativ, ai 

putea face uz de eficiență mai mare to  stimula  performanța aerului cu până la 9%  cu un consum de energie  comparabil.   
 

 

în KW 
2,5 

 

 
2 

-27% 
 

1,5 
 
 

1 

în dB(A) 

90 

 
85 

 

80 
-7,2 dB(A) 

 
75 

 
70 

Difuzor AxiTop 
Consum mai mic de  energie  
la 
volum constant de aer 

Zgomot redus la  egal  la 
volum constant 

Pentru mai multe detalii despre sunetul de alimentare, puteți vedea datele tehnice listate în paragraful Errore. L'origine 
riferimento non è  stata  trovata. . 

20 LIMITE DE FUNCȚIONARE 
20.1 DEBITUL    APEI PRIN EVAPORATOR 

Debitul nominal al apei se referă la un ∆T egal cu 5°C, între temperaturile de intrare și de ieșire ale evaporatorului. Debitul maxim 

permis corespunde ∆T=3°C.  Valorile mai mari pot produce picături de presiune prea mare.  Rata  minimăpermisă de flow  a apei 

corespunde    ∆T=8°C. Valorile insuficiente ale   debitului de apă  pot  produce  temperaturi  prea  scăzute  de  evaporare în funcție 

de starea de funcționare cu intervenția dispozitivelor de siguranță care ar opri unitatea și, în unele cazuri, apa  co înghețare în 

bobina evaporatorului care poate defecta circuitul de refrigerare sau poate provoca creșterea presiunii  de  condensare   cu riscul 

de închidere  al  aparatului    și  compresorul  ar putea fi  deteriorat. 

Am inclus mai jos  un  tabel cel mai  precis care arată    debitul    minim de apă  care  ar trebui să  fie  asigurat  pentru  schimbătorul 

de căldură    placă în scopul de a avea funcționarea corectă a unității în funcție de model(notă: comutatorul de debit de apă este 

utilizat pentru prevenirea senzorului  de congelare de la defectare în cazul fluxului insuficient de apă, dar nu asigură debitul minim 

necesar pentru ca unitatea poate  funcționa  corect). 
 

Modele 
i-HP 

0125 0135 0250/0250F 0260 0270 
Capacitate de răcire pentru  referință  [kW] 21,02 26,90 36,21 43,00 53,60 
Debitul minim al apei  care  asigură  [L/s] 0,63 0,80 1,08 1,29 1,59 

Ca o  primă  abordare,  și  în    absența  altor   sisteme de           detectare,   debitul adecvat pentru obținerea  celei  mai bune  

performanțe de la  unitatea dumneavoastră poate fi găsit la viteza maximă a Pompa de circulatieului, utilizând manometrele de 

presiune pentru a controla diferența  de presiune dintre retur și apa de livrare de pe conexiunile exterioare ale apei ale unității și 

asigurați-vă că această valoare este egală sau mai mică decât presiunea statică indicată pe curbele indicate la punctul 15  pentru 

modelele respective și dacă este necesar să modificați  setările  (pentru Pompa de circulatieul  aferent)  care  sunt  raportate  în 

manualul de control. 

20.2 TEMPERATURA  APEI RECI (OPERAȚIUNE DE VARĂ)   

     Temperatura minimă    permisă  la  ieșirea  evaporatorului  este de 5°C:  pentru cele mai scăzute  temperaturi,  unitatea  trebuie 

să  fie supusă unor modificări structurale necesare și unor parametri de reglare diferiți ai controlerului cu procesor   micr. În acest 

caz,  vă rugăm să contactați compania noastră pentru studiul de fezabilitate și evaluarea modificărilor care urmează să fie făcute în 

conformitate cu cererile dumneavoastră. Temperatura  maximă care poate fi menținută la ieșirea evaporatorului este de 25°C.  

Temperaturile mai ridicate (până  la maximum  40°C)  pot fi oricum  tolerate în timpul tranzițiilor și  fazelor de  pornire  ale 

sistemului.   

20.3 TEMPERATURA  APEI CALDE (OPERAȚIUNE DE IARNĂ)   

Odată ce sistemul funcționează la temperatura corectă, temperatura apei calde de admisie nu trebuie să fie mai mică de 25°C; cele 

mai mici valori  care  nu  sunt  legate  de  etapele  de tranziție  sau  de pornire  pot  provoca funcționarea defectuoasă  a sistemului  

și  posibile defecțiuni ale compresorului.   Temperatura maximă a apei de evacuare nu trebuie să depășească 60°C.  La această 

temperatură, consumul de energie și performanța în ceea ce privește C.O.P. sunt îmbunătățite dacă temperatura exterioară este 

mai mare de 5°C, chiar dacă unitatea este încă capabilă să funcționeze până  la    limita of  -15°C  (-25°C  pentru  versiunile  cu  

injecție). 
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Pentru temperaturi mai ridicate decât cele menționate, mai ales dacă au o concomitentă cu reducerea debitului de apă, aceasta 

poate provoca  anomalii la funcționarea normală a   unității,  sau  dispozitivele  de siguranță acționează în cazuri critice.   

Consumul maxim de energie al pompei de căldură va avea loc numai în timpul funcționării cu temperatura apei de evacuare de 

60°C  și  temperatura exterioară  de  -15°C(-25°C  pentru  versiunile  cu  injecție) 

20.4 TEMPERATURA  AERULUI ÎNCONJURĂTOR 

Unitățile sunt designed și fabricate pentru a funcționa, în funcționare de vară, cu, controlul condensului, cu temperaturi ale aerului 

în aer liber variind între -10 °C și 46 °C.  În timp ce funcționează ca pompă de căldură, intervalul permis al temperaturii exterioare  

merge de la -15°C (-25°C pentru versio nscu injecție) la 40°C, în funcție de temperatura de evacuare a apei, așa este indicat în 

tabelul de mai jos. 

Limitele de funcționare 
Modul de răcire a apei 
Temperatura ambiantă Min.-10°C Maxim +46°C 

Temperatura  de evacuare a apei Min. +5°C Maxim +25°C 

Modul pompă de căldură 
Temperatura ambiantă (versiunea standard/injectabilă)   min. -15/-25°C Maxim +30°C 

Temperatura  de evacuare a apei (versiunea standard/de Injectie de vapori)   Min. +25°C  Max. +58°C/+59°C 

Modul pompă de căldură pentru apă caldă sanitară   
Temperatura ambiantă (versiune standard/injecție) Min. -15  /  -25°C  Max. +50/38°C 

Temperatura ambiantă cu  temperatura  maximă  a apei  55°C  (versiunea 
standard/injectabilă)   

Min.      +28/+30°C 

Temperatura  de evacuare a apei (versiunea standard/de Injectie de vapori)   Min. +20°C  Max. +58/59°C/+65°C 

(*) Cu  încălzitor  electric  suplimentar  (nefurnizat)   

Sub   limitele  de  funcționare  sunt  raportate,  în  cazul  aerului  condiționat  și al producției  sanitare de apă  caldă.   

Apă MODURI DE RĂCIRE/POMPĂ DE CĂLDURĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interne APĂ CALDĂ Modul 

Modul pompa de   
căldură [i-HP (LT)] 

Modul Chiller  (i-HP  (LT)) 

Temperatura amb 
[°C] 

Modul de apă caldă  menajeră  (i-HP  
(LT)) 

Temperatura ambient 
[°C] 
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21 FACTORI DE CORECȚIE PENTRU  UTILIZAREA  GLICOLULUI   
 

Rata de 
glicol 

Punct de 
congelare (°C) 

Ccf IPCF WFCF PDCF 

10% -3,2 0,985 1 1,02 1,08 
20% -7,8 0,98 0,99 1,05 1,12 
30% -14,1 0,97 0,98 1,10 1,22 
40% -22,3 0,965 0,97 1,14 1,25 
50% -33,8 0,955 0,965 1,2 1,33 

CCF: Factorul de corecție a 
capacității  IPCF: Factorul de 
corecție a puterii    de  intrare 
WFCF: Factorul de corecție a debitului 
de apă PDCF:  Factorul de corecție a 
picăturilor    de presiune 

Debitul de apă și factorii de corecție a scăderii presiunii se aplică direct valorilor date pentru funcționare fără  glicol. Factorul de  

corecție a  debitului de apă se calculează    pentru a  obține  aceeași  diferență de temperatură  care  ar  fi  obținută fără  glicol. 

Factorul de corecție al picăturilor de presiune ia în considerare debitul de apă diferit obținut prin aplicarea factorului de  corecție  

a debitului  de apă.     
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Via S. Giuseppe Lavoratore 
24, 37040 Arcole  (VR) Italia 
Tel. (+39).045.76.36.585 
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