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ВАЖНО!
Стартирането на HEETEX, модели EСО1/ЕСО2 се допуска само при заредена и обезвъздушена
вътрешна инсталация!

HEETEX-ECO може да функционира правилно само след като е свързан с изпарител (термодинамичен панел/и) и
зареден с фреон.
Захранващо напрежение: ~220 V, 50 Hz.
Термопомпите HEETEX – ECO1 и ECO2 се използват за затопляне на Битова Гореща Вода (БГВ). Могат да се използват
съвместно с вътрешна водна инсталация за водно подово отопление, вентилаторни конвектори или с нискотемпературни
радиатори за отопление на помещение/я .
HEETEX – Е С О с а п р о и з в е де н и в с ъ о т в е т с т в и е с пр и ло ж им и т е д ир е к т и ви н а
Е в р о п ей с к а т а О б щ н о с т .

1. ОПАКОВКА, СЪХРАНЕННИЕ И ТРАНСПОРТ
Термопомпите HEETEX ЕСО се съхраняват на сухо, складирани или транспортирани във вертикално положение.
*Забележка: Стрелката върху опаковката, да сочи "Нагоре"
2. ОПИСАНИЕ
HEETEX-EСО е създадена на основа на принципа на Карно и наречена "Термопомпа Слънце/Въздух-Вода".
Термодинамичният слънчев панел (ТDP) е основeн компонент и се поставя навън за улавяне на енергия от:
• Пряко и дифузно слънчево излъчване
• Външен въздух, чрез физическа циркулация
• Влиянието на вятъра
• Дъжда
Разликата между температурата на панелите и описаните по-горе източници, гарантира че фреона в панелите ще се
изпари. Липсата на стъкло и изолация на панелите позволява повишен топлинен обмен чрез естествена конвекция с
околната среда.
Tермопомпата осигурява винаги по-ниска температура на панела, така че топлината да се движи в посока от околната
среда към фреона, движещ се вътре в него. Компресорът повишава температурата и налягането на фреона след което той
отдава получената топлина в пластинчат топлообменник към вътрешната инсталация.
Технологичният цикъл, базиращ се на законите в природата за промяната в агрегатното състоние от газ в течност и
обратно е свързан със приемане и отдаване на топлина в HEETEX системите.
Tермопомпата HEETEX- ECO съдържа следните елементи (фиг1):
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фиг.1
Термодинамичен слънчев панел (ТDP) - изпарител
TDP е изработен от анодизиран алуминий. Има два различни вида слънчеви панели: леви(L) и десни(R), според
позицията на входно/изходните връзки.

Термодинамичен Слънчев Панел
Ширина
Височина
Дебелина
Тегло
Работна площ за Слънце / въздух

2000 mm
800 mm
25 mm
7.6kg
kg m²
1,6/3,2

Tабл.1 Размери на TDP
Фиг. 2 Видове панели (ляв L и десен R)
Термодинамичен Блок (ТDB) с контролен панел
Ние наричаме ТDB частта от термопомпата която пренася топлинната енергия (уловената топлина) от TDP , и я предава
на водата.
Термодинамичен Блок ECO1(ECO2)
Височина
450 mm
Ширина
405 mm
Дълбочина
405 mm
Тегло
33(36)kg
Консумирана мощност
0,4–0,8(0,6-1,12)kW
Топлинна мощност
1,7-2,9(2.8-5.4)kW
Фреон , R134a
1.1(1.3)kg

Tабл.2 Размери на TDB

фиг.3

*Термопомпата работи само съвместно с вътрешна водна инсталация.
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5.1 Разполагане на панел
Важно е да се вземат под внимание характеристиките на местоположението на инсталацията и ъгъла
на наклон на панелите. За да получите максимална полза от пряката слънчева радиация, панелите
трябва да бъдат с наклон между 10 ° - 85°спрямо хоризонта, максимално ориентирани на юг. За найвисока ефективност при зимно ползване в България се препоръчват стойности на наклон спрямо
хоризонта 63+-5°.
Панелът може да бъде инсталиран на фасада, плосък покрив, обикновен покрив, двор, ограда
Ил стена с максимално южна ориентация.
.
6. Начин на работа с термопомпата
Можете да стартирате термопомпата, само ако всички указания са били изпълнени! Повишаването
температурата на водата от 10ºC до 55ºC може да варира между 2 и 12 часа в зависимост от модела на
термопомпата, инсталацията и външните метеорологични условия.
Натиснете ON/OFF бутона на контролния панел.
Панелът ще покаже информация за текущата температура на водата във вътрешната инсталация.
Започват да мигат индикаторите за компресора и циркулационната помпа (обозначени като снежинка и вентилатор). След
прекратяване мигането на индикаторите (подготовка на системата за работа) ще започне загряване на водата (светеща
постоянно снежинка и вентилатор).

ИНДИКАЦИИ И КОМАНДИ НА ЛИЦЕВИЯ ПАНЕЛО

МАН ДИ НА Л

ИЦфиЕВИЯ ПАНЕЛ
За показване на настройката; в режим на програмиране избира параметъра или

потвърждава операцията.
(DEF) За стартиране на ръчно обезскрежаване.Не се ползва.
(НАГОРЕ): Да се види max. записана температура; в режим на програмиране прехвърля
кодовете на параметрите или увеличава показаната стойност.
(НАДОЛУ) Да се види min записана температура; в режим на програмиране прехвърля кодовете
на параметрите или намалява показаната стойност.
За изключване на уреда, ако onF => oFF.
Не се ползва.
KОМБИНАЦИЯ ОТ БУТОНИ:
За заключване и отключване на клавиатурата.
За влизане в режим на програмиране.
За връщане към показването на температурата .
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИМВОЛИТЕ
LED

РЕЖИМ

ФУНКЦИЯ
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°C/°F
°C/°F

ON
Мига

Компресорът е задействан
Задействано защитно закъснение на компресора

ON
Мига

Задействано обезскрежаване (не е активно)
Време за оттичане задействано (не е активно)

ON
Мига

Задействана циркулационна помпа
Закъснение на помпа след започване на обезскр. (не е активно)

ON

Задействана аларма

ON

Задействан непрекъснат цикъл (Антилегионела)

ON
ON
Мига

Задействано енергоспестяване (не е активно)
Измервателна единица
Фаза на програмиранеО5. ЗАПИСВАНЕ НА MAX & MIN TEMПЕРАТУРИ

КАК ДА СЕ ВИДИ MIN TEMПЕРАТУРА
1. Натиснете и пуснете бутона
2. Съобщението “Lo” ще се изпише, последвано от минималната записана температура.Installing and Operating I1592020060
3. Чрез натискане на същият бутон отново или изчакване на 5 сек. нормалното показване ще се възстанови.
КАК ДА СЕ ВИДИ MAX TEMПЕРАТУРА
1. Натиснете и пуснете бутона
2. Съобщението “Hi” ще се изпише, последвано от максималната записана температура.
3. Чрез натискане на същият бутон отново или изчакване на 5 сек. нормалното показване ще се
възстанови. .
КАК ДА СЕ ВИДИ НАСТРОЙКАТА
1. Натиснете и незабавно пуснете бутона

- дисплеят ще покаже стойността на настройката;

2. Натиснете и незабавно пуснете бутона

или изчакайте 5 сек., за да се покаже стойността на датчика отново.

КАК ДА СЕ ПРОМЕНИ НАСТРОЙКАТА
1. Натиснетe бутона
за повече от 2 сек., за да промените стойността на настройката;
2. Стойността на настройката ще се изпише и символът “ｰC” или “ｰF” започва да мига.
3. За да промените стойността на настройката, натиснете
4. За да запаметите новата стойност, натиснете бутона

или

за 10 сек.

отново или изчакайте 10 сек.

КАК ДА СЕ ПРОМЕНИ СТОЙНОСТТА НА ПАРАМЕТЪР в Първо меню*/потребителско/
По подразбиране са настроени параметрите:
*Hy
Диференциал; настройка 4,5°С Определя с колко градуса трябва да спадне температурата под заданието,
за да се включи термопомпата (настройва се така че темп.на включване да не е по ниска от 40°С в режим на експлоатация
за БГВ и определя точността на поддържане на реалната температура в бойлера, както и колко често ще се пуска
компресора ).
*CCt
Време на включен компресор по време на непрекъснат цикъл Настройка 9 часа /зависи от размера на
водосъдържателя/ Режим „Антилегионела”- задава се стойност, достатъчна за загряване на водата до > 60°C
Препоръчва се това да става когато не се консумира вода от водосъдържателя.
*CF
Мерна единица за температура Настройка °C=Целзий;
*Fon
Време на влючена помпа: Настройка 1 мин.
*FoF
Време на изключена помпа Настройка 6 мин.
*Lod Показване на уреда: (P1; P2, P3, P4, SET, dtr): избира кой датчик да се изписва от уреда:
P1 = датчик за температура на връщащата течност в серпентината (долният край на водосъдържателя); P2 = датчик на
прегретите пари на изхода от компресора; P3 = трети датчик (няма наличен); P4 = четвърти датчик (няма наличен), SET =
настройка
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*AL2
Аларма за ниска температура на кондензатора Настройка 6.3°С Има само информационно значение
( много студена вода)
За да промените стойността на параметър, действайте както следва:
1. Влезте в режим на програмиране чрез натискане на бутоните
“ｰC” или “ｰF” започва да мига).
2. Изберете желания параметър. Натиснете бутона
3. Използвайте
4. Натиснете

или

за 3 сек. (символът

за да се изпише стойността му.

, за да промените стойността му.

за да запаметите новата стойност и преминете към следващия параметър.

За изход: Натиснете

или изчакайте 15 сек. без да натискате никой от бутоните.

ЗАБЕЛЕЖКА: Настроената стойност е запаметена дори, когато сте излезли от процедурата с
изтичане на времето за изход.
СКРИТО МЕНЮ**/сервизно/- включва всичките параметри на уреда.
Влизането в това меню е от компетенцията на сервизният техник! Промени в някои стойности могат да доведат до
авария на термопомпата!
Влизане в сервизното меню от потребителя нарушава гаранцията на системата!
Преместването на допълнителни параметри в първо ниво може да се извършва от и на отговорност на
инсталатора!
КАК ДА СЕ ЗАКЛЮЧИ КЛАВИАТУРАТА
1. Задръжте натиснати за повече от 3 сек. бутоните
2. Съобщението “POF” ще се изпише и клавиатурата ще се заключи. В това положение е
възможно само да се види настройката, MAX и Min записани температури.
3. Ако бутоните са натиснати за повече от 3 сек. съобщението “POF” ще се изпише.
ДА СЕ ОТКЛЮЧИ КЛАВИАТУРАТА
Задръжте натиснати едновременно бутоните
“Pon” се изпише.

за повече от 3 сек., докато съобщението

НЕПРЕКЪСНАТ ЦИКЪЛ (функция АНТИЛЕГИОНЕЛА)
Цикълът може да бъде активиран чрез задържане натиснат бутона
за около 3 сек. Компресорът работи за
поддържане на настройката “ccS”(сервизна) за времето, настроено чрез параметъра “CCt”. Цикълът може да се прекъсне
преди края на настроеното време, чрез същото задействане на бутона
достатъчно температурата да се повиши над 60°С.

за 3 сек. Настройва се за време,

ФУНКЦИЯ ON/OFF
При “onF = oFF”, натиснете бутона
регулирането е деактивирано.

, уредът се изключва. Съобщението “OFF” се изписва. При тази конфигурация,

За да включите уреда, натиснете отново бутона
7. Възможни проблеми при експлоатация на термопомпата

ПРОБЛЕМ
И
Водата е студена и компресорът не
работи.

ПРИЧИНА

Термопомпата е изключена
(Няма информация на дисплея)

РЕШЕНИЕ
Проверете дали има 230 V A/C
захранване..
Проверете дали термопомпата е
включена.
Уверете се че кабелът е
включен.
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Tермопомпата е изключена

Дисплеят показва OFF

Свръх консумация на вода

Компресорът работи, но
водата е студена или
хладка
Компресорът периодично стартира и
спира често.
Няма индикация или мига
“АLL””

Промяна в електронните
настройки
Лоша връзка със захранването
Refrigerant fluid leakage

или мига

Проверете захранването (230 V).

Да се осигури ефективно
топлоотнемане (липса на
вода или наличие на въздух в
системата, котлен камък в
топлообменника.) Свържете
се с оторизиран техник.
Проверете дали е включено
захранването.
Проверете за хлабави връзки към
захранването.

и
Твърде ниска (висока)
температура на водата

Активирана е защита

)
Липсва флуид във веригата на
панелите или вътр.
инсталация.

Дисплеят показва информация,
но водата е студена:

Променете настройките на панела.

Няма топло отнемане

Липса на
захранване

Водата е студена и компресорът не
работи.
(Няма информация на дисплея

Изчакайте водата да се загрее.

Свържете се с оторизиран
техник за откриване теча и
зареждане.

Сработил предпазител

На екрана мига
„ALL”,”ALU”

на

Изтичане на фреон

и

Дисплеят не показва никаква
информация

Натиснете бутона
термопомпата

Прекалено голяма
консумация на вода

Възстановете предпазителя
на системата.
Rearm the safety thermostat
Всеки път като се появи грешка
надписът (!) мига до
отстраняването й. Изчакайте
водата да се загрее.
Свържете се с оторизиран
техник за откриване и
отстраняване на проблема.
(Да се провери за прекъсване
поради ниско или високо
налягане(температура))
Свържете се с оторизиран
техник за откриване теча и
зареждане
Изчакайте водата да се
загрее
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Гаранционна карта
На Термопомпа „Слънце/Въздух-Вода HEETEX, модели ECO1/ЕСО2
Прочетете внимателно Инструкцията за експлоатация и Гаранционните Условия!
Тази гаранция важи когато термопомпата ЕСО1(2) е монтирана и поддържана от оторизиран представител на производителя
съгласно инструкциите за монтажи се експлоатира съгласно Инструкциите за експлоатация!
Гаранцията тече от датата на инсталирането но не повече от 12 месеца след напускане на склада на производителя..
Гаранционният срок за ТDB(термодинамичният блок) е 2 години, а за термодинамичните слънчеви панели 10 години
срещу корозия.
Рекламации за фабричен дефект в гаранционен срок се приемат от оторизиран представител на производителя.
ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКАЗАНО В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

Tермопомпата не е свързана, използвана или монтирана в съответствие с инструкциите на производителя или
ако е налице някаква форма на неоторизирана намеса, модификации и/или ако са били отстранени или изтрити
серийните номера или има несъответствие между данните на документите и тези на термопомпата.

Частите са физически износени – лостове, ключове, програматори, и т.н.

Прехвърляне собствеността на друг собственик, дори ако е в рамките на срока на гаранцията.

При повреди, причинени от лош транпорт, лошо съхраниние, неправилно манипулиране , механично увреждане,
токови удари, лошо заземяване, наводняване, на влага, природни въздействия, други независещи от
производителя причини, нарушен външен вид.

Ако са правени опити за промяна или ако стоката е отваряна, разглобявана или е правен неоторизиран опит за
ремонт или за промяна на конструкцията

Ако стоката е ескплоатирана не по предназначение, отдаване под наем и др.

При неправилно попълване..
ВНИМАНИЕ: Разходите за транспорт при техническа помощ, вкл. в рамките на периода на гаранция, са за сметка на
клиента. Транспортът на стоката и рискът от повреди по време на транспорт до и от производителя са за сметка на
Купувача, ако не е договорено друго.
 Поддръжката не се счита за гаранционен ремонт и се заплаща от клиента.
При предявяване на рекламация, отговаряща на изискванията на гаранционните условия, представителят е длъжен по
своя преценка да:
- Ремонтира стоката в законовия срок. Когато рекламацията се удовлетвори чрез ремонт на стоката, срокът на ремонта се
прибавя към гаранционния срок.
- Ако това е невъзможно да я замени с друга от същия модел. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва
чрез замяна на стоката с друга, то се запазват първоначалните гаранционни условия.
- Ако няма същия модел се предлага за закупуване на друг модел с доплащане.
- Производителят, Вносителят и представителят не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи, престой и други
вследствие на дефекта на стоката и/или престоя й за ремонт.
ЗАБЕЛЕЖКА: Този лист се попълва и трябва да се представи на оторизиран представител на производителя. при
нужда от гаранционен ремонт или поддръжка.
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