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Část 1.  Před použitím 

 
Upozornění 

 
 

 
 

 

Před použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku. Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí), se 

sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, 

nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod 

dohledem nebo poučeni o používání spotřebiče osobou 

odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, 

aby si se zařízením nehrály. 

Napájení jednotky musí být uzemněno. Instalaci, demontáž a údržbu jednotky musí provádět kvalifikovaný 

personál. Je zakázáno provádět jakékoli změny ve struktuře jednotky. 

Jinak by mohlo dojít ke zranění osob nebo poškození jednotky. 

Chraňte jednotku před hořlavým nebo korozivním prostředím. Před prováděním jakýchkoliv operací na jednotce se ujistěte, že je 

vypnuto napájení jednotky tepelného čerpadla. 

Pokud se napájecí kabel uvolní nebo je poškozen, vždy jej 

nechejte opravit kvalifikovanou osobou. 
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Nedotýkejte se mřížky výstupu vzduchu, pokud běží motor ventilátoru. 

 
Pro tuto jednotku použijte vyhrazenou zásuvku, jinak může dojít k 

poruše. 

 

Při provozu jednotky ji nikdy nezakrývejte oblečením, plastovými 

fóliemi ani jinými materiály, které by blokovaly větrání výrobku, což 

by vedlo k nízké účinnosti nebo dokonce nefunkčnosti tohoto 

zařízení. 

 

Do jednotky je přísně zakázáno nalévat vodu nebo jakýkoliv druh 

kapaliny, jinak může dojít k poškození. 

 

Je povinné použít vhodný jistič tepelného čerpadla a zajistit, aby napájení 

jednotky odpovídalo specifikacím. Jinak by mohlo dojít k poškození 

jednotky. 

Pokud se napájecí kabel uvolní nebo je poškozen, nechejte jej opravit 

kvalifikovanou osobou. 
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Instalace 

 
1) Umístění tepelného čerpadla a další upozornění 

 

● Není dovoleno instalovat tepelné čerpadlo v místě, kde by se mohl 

uvolňovat hořlavý plyn. 

● Není dovoleno instalovat tepelné čerpadlo v místě, kde se nachází olej 

nebo uniká korozivní plyn. 

● Tepelné čerpadlo by mělo být instalováno na otevřeném prostoru s 

dobrým větráním. 

● Tepelné čerpadlo by na každé straně mělo být v určité vzdálenosti od 

stěny nebo jiné překážky, vzdálenost výstupu vzduchu od překážky by 

měla být ≥ 2 m, vzdálenost mezi stěnou nebo překážkou a přívodem 

vzduchu ≥ 0,5 m, vzdálenost od země ke spodku tepelného čerpadla ≥ 0,2 

m, boční vzdálenosti by měly umožňovat instalaci nebo opravy. 

● Tepelné čerpadlo by mělo být instalováno na betonový základ nebo 

ocelový podstavec/držák a mezi tepelné čerpadlo a základ/držák by měla 

být vložena antivibrační podložka. Pro upevnění k podstavci/základu by 

měly být použity šrouby. 

● Podklad tepelného čerpadla by měl být uzpůsoben k odvodu kondenzátu. 
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2) Tipy pro instalaci související s částí vodovodního potrubí 

 

● Instalujte ventil v nejvyšším bodě každého okruhu oběhu vody, aby se 

případně uvolnil vzduch z vodovodního systému. 

● Filtr ve tvaru Y je velmi důležitým prvkem před oběhovým čerpadlem 

tepelného čerpadla. 

● Pokud je instalováno více tepelných čerpadel v jednom okruhu 

vodovodního potrubního systému, spojení těchto tepelných čerpadel 

nemůže být v sérii. Může být pouze paralelně nebo nezávisle na sobě. 

 

 

Před zapnutím 

 
1) Kontrola před zapnutím 

 

● Zkontrolujte, zda je vodovodní potrubí dobře připojeno a zda nedochází k 

úniku. Vodovodní ventily jsou otevřeny. 

● Ujistěte se, že je průtok vody dostatečný k uspokojení požadavku 

tepelného čerpadla a voda protéká hladce bez vzduchu. V chladných 

oblastech se prosím ujistěte, že je potrubí dostatečně izolované.  

● Zkontrolujte, jestli je napájecí kabel dobře připojen a správně uzemněn. 

● Zkontrolujte, zda není lopatka ventilátoru něčím blokována a může se 

volně točit. 

  Pokud je vše výše v pořádku, jednotka může být zapnuta. 
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2) Zapnutí 

 

● Po kontrole a potvrzení toho, že není žádný problem, může být zařízení 

zapnuto. 

● Po připojení napájecího zdroje se tepelné čerpadlo se zpožděním 3 minut 

zapne. Pečlivě zkontrolujte, zda nedochází k neobvyklému hluku nebo 

vibracím. Také zkontrolujte, zda je pracovní proud normální a teplota 

vody se normálně zvedá. 

● Poté, co jednotka správně funguje po dobu 10 minut bez problémů, je 

proces prvního zapnutí úspěšně dokončen. 
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Část 2. Použití 

 
Hlavní rozhraní 

Ikony： 

 
1 Režim vytápění  2.Oběhové čerpadlo  

3.Kompresor      4.Ventilátor    

5.Odmrazování    6.Režim chlazení  

7.Alarm    8.Konec/zpět   

9.Menu & potvrzení  10.Výběr    

11.Tovární parametry  
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1) Zapnutí/vypnutí 

 

● Stiskněte  pro přístup do menu, stiskněte tlačítko ↑↓ pro volbu 

zapnutí (ON)/vypnutí (OFF) jednotky, poté stiskněte  pro potvrzení. 

 
 

2) Přepínání režimu (topení, chlazení, teplá voda, teplá voda + 
chlazení , teplá voda + topení ) 

 

● Stiskněte  pro přístup do menu, stiskněte tlačítko↑↓ pro volbu User 

mask，poté stiskněte  pro potvrzení. Stiskněte tlačítko ↑↓ pro 

změnu režimu a stiskněte    pro potvrzení. Pokračujte na nastavení 

teplot. 

● Upozornění：Změnu režimu provádějte jen když je jednotka vypnutá. 

● (Heating = topení, Cooling = chlazení, Hot water = teplá voda, Hot water + 

cooling = teplá voda + chlazení, Hot water + heating = teplá voda + 

topení) 
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3) Nastavení teploty 

 

● Heating setp. - teplota vody do topení  

● Cooling setp. -  teplota vody pro chlazení 

● Hotwater setp. - teplota vody TUV 

 

Nastavení rozdílu teploty vody pro začátek/konec vytápení (nastavení 

pro teplou vodu)  

 

● Temp.diff. - Rozdíl mezi požadovanou teplotou a aktuální teplotou vody 

(jednotka se vypne po dosažení požadované teploty -> jednotka se opět 

zapne po dosažení tohoto rozdílu teplot) 
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● Stop temp.diff. - Rozdíl teploty mezi nastavenou teplotou vody a 

teplotou, kdy se má jednotka vypnout. 

Nastavení rozdílu teploty vody pro začátek/konec vytápení (nastavení pro 
topení/chlazení)  

 

● Temp.diff. - stejné jako u nastavení pro teplou vodu 

● Stop temp.diff. - stejné jako u nastavení pro teplou vodu 

 

Nastavení PID 

● Kp - Čím větší je hodnota, tím vyšší je rychlost nastavení tepelného 

čerpadla (nastavení tohoto parametru se nedoporučuje).  

● Integral a Differencial - (nedoporučuje se upravovat tento parametr) 
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4) Nastavení oběhového čerpadla 

 

● Pump work (Oběhové čerpadlo): 

Normal - oběhové čerpadlo je vždy zapnuté i v pohotovostním režimu 

Interval – sepne se každé 3 minuty v pohotovostním režimu 

Demand – je vypnuté v pohotovostním režimu (ochrana proti zamrznutí je aktivní) 

● Pump auto: 

ENABLE - oběhové čerpadlo automaticky reguluje rychlost podle rozdílu vody na 

vstupu/výstupu 

DISABLE - oběhové čerpadlo automaticky reguluje rychlost podle nastavení rozdílu 

teplot (temp. diff)  

 

 

5) Nastavení ventilátoru 

 

● Fan mode (režim ventilátoru): 

Low speed (nízké otáčky) – ekonomický režim, tepelné čerpadlo může automaticky 

regulovat výstupní výkon ventilátorů a kompresoru podle okolní teploty 

Nigt (noc) – noční režim, tepelné čerpadlo má nižší výkon od 20 do 8 hodin, a 

vysoký výkon v ostatních časech 

Daytime (den) – denní režim, ventilátory a kompresor mohou jet na maximální 

výkon dle potřeby 

Pressure (tlak) - testovací režim, výkon dle požadavků 

Viz obrázek na další straně. 
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6) Nastavení bivalentního zdroje/patrony 
 

● Enable heater (povolení bivalentního zdroje/patrony): 

ALL (pro všechny režimy) - topení a teplá voda  

Heating (topení) - pouze v režimu topení  

Hot water (teplá voda) – pouze v režimu teplé vody 

Disable (zakázáno) – deaktivuje používání bivalentního 

zdroje/patrony 

● Enable chassis/crank heater (povolení vytápění šasi tepelného čerpadla): 

Enable (povolit) – vytápení šasi a příhřev kompresoru před startem 

Disable (zakázat) – zakáže vytápení šasi 

 

Heater control (nastavení bivalentního zdroje/patrony): 

 

● Comp.delay (časová prodleva) – Čas po startu kompresoru, po kterém 

se spustí bivalentní zdroj/patrona. Výchozí hodnota je 50 min.  

● Ext.temp.setp. (venkovní teplota) – když je venkovní teplota nižší 

než nastavená teplota, dojde ke spuštění  bivalentního zdroje 

/+prodleva 
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● Delta temp.set (rozdíl teploty vody vstup/výstup): 

Oběhové čerpadlo reguluje svoji rychlost tak, aby dosáhlo požadovaného rozdílu 

teplot mezi vstupní a výstupní vodou -výchozí hodnota je 5°C. 

Rychlost čerpadla se zvyšuje, když je teplotní rozdíl mezi vstupní a výstupní 

teplotou vody větší než 5°C, a klesá, když je teplotní rozdíl mezi vstupní a výstupní 

teplotou vody menší než 5°C. 

 

● Auto start (automatické spuštění): 

Disable (zakázáno) - pokud je tepelné čerpadlo vypnuto, znovu se samo nespustí 

Enable (povoleno) – tepelné čerpadlo se po vypnutí automaticky spustí v případě 

potřeby.
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7) Automatické přepínání chlazení/topení 

 

● Amb. Temp Switch (povolit přepínání): 

Disable (zakázáno) - zakáže automatické přepnutí na vytápění/chlazení v závislosti 

na okolní teplotě 

Enable (povoleno) - automatické přepínání mezi vytápěním a chlazením podle 

venkovní teploty 

● AmbTemp Switch setp. (bod změny vytápení/chlazení):  

Když je okolní teplota nižší, než je nastavená hystereze, jednotka se automaticky 

přepne na vytápění nebo teplou vodu + topení. 

Když je okolní teplota vyšší, než je nastavená hystereze, jednotka se automaticky 

přepne na chlazení nebo teplou vodu + chlazení. 

● Amb Temp.diff (rozdíl teploty): 

Tepelné čerpadlo se přepne do režimu chlazení při překročení teploty 

přepnutí + rozdílu. Stejné je to u přepnutí z chlazení na topení (při poklesu 

teploty pod bod přepnutí + rozdílu) 
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8) Časovač (zapnutí/vypnutí, různé teploty vody) 

 

TimeZone/CLOCK (časové zóny) 

● Stiskněte   pro přístup do menu，stiskněte tlačítko↑↓ pro volbu 

TimeZone/CLOCK , poté stiskněte   pro potvrzení，stiskněte tlačítko 

↑↓pro změnu nastavení a stiskněte  pro potvrzení. 

 

● Timezone on off (časové zóny zapnutí/vypnutí): 

Enable (povoleno) - Jednotka může spínat dle nastavení časových zón. 

Disable (zakázáno) - Časové zapnutí/vypnutí je vypnuté. 

● Timezone setpoint (nastavení teploty podle času): 

Enable (povoleno) - Jednotka může měnit teplotu vody podle 4 

nastavených časových úseků v 1 dni. 

Disable (zakázáno) - Teplota vody se nemění podle časových úseků. 
 

● Timezone on/off (nastavení časových zón) 

Rozhraní časovače - pod ON je čas, kdy je jednotka zapnutá a pod OFF je 

jednotka vypnutá. ON -> OFF = jednotka běží, OFF -> ON = jednotka je vypnutá  
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● Timezone setpoint (nastavení teploty podle času)  

Rozhraní jednotlivých zón: 

 

● Timezone1 (časová zóna 1) je čas začátku prvního úseku 

●  Timezone2 (časová zóna 2) je čas konce prvního úseku a začátku 

druhého, atd. 

● Cooling temp (teplota chlazení), Heating temp (teplota vytápění), Tank 

temp (teplota TUV) - Nastavte teploty dle požadavků. 
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9) I/O 

 

● Input/Output (vstup/výstup) 

 

● Stiskněte   pro přístup do menu，stiskněte tlačítko ↑↓ pro volbu I/O 

mask, poté stiskněte   pro potvrzení. Stiskněte tlačítko ↑↓ pro 

zobrazení vstupů/výstupů . Pokračujte na teplotu vody/tlak/frekvenci atd. 
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Funkce WiFi aplikace 

 
1) Domovská stránka zařízení a nastavení 

 
 

● Vysvětlení 

 

1) Klikněte na zařízení v seznamu zařízení pro vstup do ovládacího panelu. 

2) Barva pozadí bubliny udává aktuální provozní stav zařízení: 

a. Šedá označuje, že je zařízení vypnuté, v tomto okamžiku můžete 

změnit pracovní režim, nastavit teplotu režimu, nastavit časování, 

nebo můžete stisknout tlačítko pro zapnutí. 

b. Vícebarevné pozadí znamená, že je zařízení zapnuté. Každý pracovní 

režim odpovídá jiné barvě: oranžová označuje režim topení, červená 

označuje režim teplé vody a modrá označuje chladicí režim. 
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c. Když je zařízení zapnuté, můžete nastavovat teplotu, nastavovat časovače, 

stisknout tlačítko pro zapnutí a vypnutí, atd. Nelze ale nastavit pracovní 

režim (to znamená, že pracovní režim může být změněn pouze když je 

přístroj vypnutý). 
3) Bublina ukazuje aktuální teplotu vody. 

4) Pod bublinou je požadovaná teplota vody v aktuálním provozním režimu. 

5) Pod nastavenou teplotou je hlášení chyb a výstrah. konkrétní důvod se 

zobrazí vlevo vedle žluté výstražné ikony. Obsah poruchy a výstrahy se 

zobrazí na pravé straně této oblasti. Kliknutím na tuto oblast přejdete na 

podrobné informace o chybě. 
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6) Pod oblastí na poruchy/výstrahy, jsou zobrazeny aktuální pracovní režimy 

jednotlivých částí: tepelné čerpadlo, oběhové čerpadlo, kompresor a 

ventilator, v tomto pořadí. (modrá ikona pokud je ta část zapnutá, ale 

není zobrazena, pokud je vypnutá) 

7) Posuvník níže slouží k nastavení teploty v aktuálním režimu. Posunutím 

doleva a doprava nastavte na požadovanou teplotu.  

8) Spodní tři tlačítka jsou v pořadí zleva doprava: pracovní režim, 

zapnutí/vypnutí zařízení a časování. Když je pozadí barevné, pracovní 

režim nemůže být vybrán. 

a. Klikněte na pracovní režim pro zobrazení menu výběru režimu a 

můžete nastavit pracovní režim. (černá je aktuálně nastavený režim 

zařízení). Ukázka níže: 
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b. Klikněte na tlačítko zapnutí/vypnutí, aby se zařízení zaplo. 

c. Kliknutím na tlačítko časovače zařízení zobrazíte nabídku nastavení 

časovače. Kliknutím na clock scheduler můžete nastavit časovače. 

Ukázka níže:
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2) Detailní informace – parametry 

 

● Poznámka: 

1) Kliknutím na nabídku hlavního rozhraní v pravém horním rohu otevřete 

tuto stránku nastavení.  

2) Uživatel s uživatelskými právy může pouze zkontrolovat část z funkcí: 

User mask (uživatelské nastavení), Query Parm (kontrola vstupů/výstupů, 

zapnutí jednotlivých částí atd., TimeEdit (úprava časovače), alarmy. 

3) Výchozí nastavení uživatelskách parametrů 
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jméno 
parametru 

 

výchozí 
hodnota 

Unit mode (režim jednotky)  Heating 
(topení) 

Heating setp. (teplota vody pro 
vytápění) 

 45℃ 

Cooling setp. (teplota vody pro 
chlazení) 

 12℃ 

Hotwater setp. (teplota vody TUV)  50℃ 

Temp. diff. (rozdíl teploty při kterým 
se začne vytápět TUV) 

 5℃ 

Stop temp. diff. (rozdíl teploty při 
kterým se přestane vytápět TUV) 

 0℃ 

Cool and heat mode Temp. diff. (rozdíl 
teploty při kterým se začne 
vytápět/chladit) 

 5℃ 

Stop temp. diff. (rozdíl teploty při 
kterým se přestane vytápět/chladit) 

 2℃ 

Kp  5℃ 

Integral  200s 

Differencial  0s 

Pump work (režim oběhového 
čerpadla) 

 Interval 

Pump Auto (automatické řízení 
oběhového čerpadla) 

 Enable 
(povoleno) 

Fan mode (režim ventilátorů)  Daytime 
(den) 

Enable heater (povolení bivalentního 
zdroje/patrony) 

 Enable 
(povoleno) 

Enable chassis/crank heater (povolení 
vytápění šasi tepelného čerpadla a 
příhřevu kompresoru) 

 Enable 
(povoleno) 
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Heater control-Comp. delay (doba do 
startu bivalentního zdroje/patrony od 
startu kompresoru) 

 50min 

Heater control-Ext.temp.setp.(teplota 
pod kterou se sepne bivalentní 
zdroj/patrona) 

 -15℃ 

Pump control (nastavení rozdílu 
teploty vody na vstupu/výstupu, když 
je zapnutý bivalentní zdroj/patrona) 

Delta temp. set. 5℃ 

Auto start (automatické zapnutí 
tepelného čerpadla v případě potřeby) 

 Enable 
(povoleno) 
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Část 3. Údržba a oprava 

 

Tipy pro údržbu 

Jednotka tepelného čerpadla je vysoce automatizované zařízení. Během 

používání se automaticky pravidelně provádí kontrola stavu jednotky. Pokud lze 

jednotku dlouhodobě a efektivně udržovat, její provozní spolehlivost a životnost se 

výrazně prodlouží. 

● Uživatelé by měli věnovat pozornost používání a údržbě této jednotky. Všechna 

bezpečnostní ochranná zařízení v jednotce jsou nastavena před opuštěním 

továrny, nenastavujte je sami. 

● Vždy zkontrolujte, zda je napájení a elektrické vedení jednotky pevné, zda 

elektrické součásti fungují správně, a pokud je to nutné, včas je opravte a 

vyměňte. 

● Vždy zkontrolujte stav topného systému. Pojistné ventily, nádrže na vodu atd., 

aby nedošlo k cirkulaci vzduchu v systému a ke snížení cirkulace vody, což by 

ovlivnilo topný výkon jednotky, provoz jednotky a spolehlivost.  

● Jednotka by měla být udržována čistá, suchá a dobře větraná. Pravidelně čistěte 

(1–2 měsíce) tepelný výparník na vnější straně, abyste udrželi dobrý přenos tepla. 

● Vždy zkontrolujte činnost každé součásti jednotky. Zkontrolujte olejové potrubí ve 

spoji potrubí a plynový ventil a ujistěte se, že chladivo jednotky neuniká. 

● Neumisťujte kolem jednotky žádné předměty, abyste zabránili zablokování vstupu 

a výstupu vzduchu. Jednotka by měla být čistá, suchá a dobře větraná. 

● Pokud vypadne elektřina nebo je odstávka jednotky dlouhá, měla by se vypustit 

voda v potrubí jednotky, odpojit napájení a umístit na ni ochranný kryt. Před 

opětovným spuštěním systém důkladně zkontrolujte. 

● Pokud jednotka selže a uživatel nemůže problém vyřešit, informujte prosím 

oddělení údržby společnosti, aby někoho včas poslali na opravu. 

● K čištění výparníku hlavní jednotky, je doporučuje použít 50°C koncentraci 15% 

kyseliny šťavelové. Spustěte pouze oběhové vodní čerpadlo po dobu 20 minut a 

nakonec třikrát opláchněte vodou z vodovodu. Neumývejte výparník korozivním 

čisticím roztokem. 
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Tabulka problémů a možných řešení 
 

 Chyba Možná příčina Řešení 

 

 
1 

 
Tepelné 

čerpadlo 

nefunguje 

 

1. Uvolněný napájecí kabel 

2. Pojistka napájecího zdroje 

je špatná/vypnutá 

1. Odpojte napájení a 

opravte 

2. Vyměňte/nahoďte 
pojistku. 

 
 
 
 

2 

 
 

Topný výkon 

je příliš malý 

 
1. Nedostatek chladiva 

2. Izolace vodovodního potrubí 

je nedostatečná 

3. Výparník je špinavý 

4. Výměník je zanesený 

1. Zkontrolujte 

těsnost a 

opravte/doplňte 

chladivo 

2. Vylepšete izolaci 

3. Vyčistěte 

výparník 

4. Vyčistěte výměník 
 

3 

 
Kompresor 

neběží 

1. Došlo k chybě napájení 

2. Připojení kabelů je uvolněné 

3. Kompresor je přehřátý 

1. Zkontrolujte napájení 

2. Zkontrolujte připojení 
kabelů 

3. Zkontrolujte/kontaktujte 
nás 

 
 

 
4 

 
 

Kompresor 

vydává 

nadměrný 

hluk 

1. Poškozený expanzní 

ventil, dochází ke vstupu 

kapaliny do kompresoru 

2. Poškozené vnitřní 

části kompresoru 

3. Nedostatek oleje v 
kompresoru 

 

1. Vyměňte expanzní ventil 

2. Vyměňte kompresor 

3. Kompenzujte olej 

pro kompresor 

 

 
5 

 
Motor 

ventilátoru 

neběží 

 

1. Upevňovací šroub lopatky 
ventilátoru je uvolněný 

2. Poškozený motor ventilátoru 

 

 

1. Utáhněte šroub 

2. Vyměňte motor 
ventilátoru 
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6 

Kompresor 

běží, ale 

netopí 

 
1. Chybí chladivo 

2. Kompresor je poškozený 

1. Zkontrolujte 

těsnost a 

opravte/doplňte 

chladivo 

2. Vyměňte kompresor 
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Záruční karta 
 

Model： Čárový kód： 

Kupující  Adresa  

Číslo faktury   

Datum 
 

Datum 
opravy 

 

Záznam opravy 
 

Technik 
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Záruční podmínky: 

 

1. V rámci záruky nás kontaktujte ohledně jakýchkoliv problémů souvisejicích s 

kvalitou zařízení. 

2. Pokud je třeba provést opravu, uveďte záruční list a fakturu za objednávku 

nebo jiný doklad. 

3. Neneseme odpovědnost za problém, který byl způsoben opětovnou instalací, 

přidáním nového vybavení, součástek nebo přidáním jiné funkce uživatelem. 

4. Záruční list a fakturu nebo jiné doklady o nákupu si prosím pečlivě uschovejte, 

budeme je potřebovat pro servisní účely. 

5. Za níže uvedených podmínek neposkytujeme bezplatnou záruku: 

(1) Nejsou důkazy o poškození/nefunkčnosti 

(2) Chyby způsobené opětovným namontováním/instalací nebo nesprávným 
provozem 

(3) Škody způsobené zásahem nekvalifikovanými osobami do zařízení 

(4) Vadné kvůli pohybu nebo pádu 

(5) Závada způsobená přírodní katastrofou 

(6) Po výpadku proudu nebyla voda v potrubí jednotky vypuštěna, což způsobilo 

zamrznutí jednotky a následné problémy 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

CERTIFIKÁT 

Model: 

Čárový kód: 


