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Návod k obsluze, instalaci a údržbě
HYBRIDNÍ OHŘÍVAČ VZDUCHU - AQUAPUMP HYBRIDCZ
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Prohlášení o shodě 

Statement of Compliance 
APEN GROUP S.p.A.

20060 Pessano con Bornago (MI)
Via Isonzo, 1
Tel +39.02.9596931 r.a.
Fax +39.02.95742758
Internet: http://www.apengroup.com

Tento dokument deklaruje, že stroj:
With this document we declare that the unit:

Model/Model: hybridní ohřívač AQUAPUMP HY, 
Hybrid Heater AQUAPUMP HY,

byl navržen a vyroben v souladu s ustanoveními těchto evropských směrnic:
has been designed and manufactured in compliance with the prescriptions of the following EC Directives:

• Směrnice o strojích	2006/42/CE 
Machinery Directive 2006/42/CE

• Směrnice o plynových spotřebičích	2009/142/CE	(ex	90/396/CE)
Gas Appliance Directive 2009/142/CE (ex 90/396/CE)

• Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě	2004/108/CE
Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/CE

• Směrnice o nízkém napětí	2006/95/CE
Low Voltage Directive 2006/95/CE

• Směrnice	Erp	2009/125/CE
Erp Directive 2009/125/CE

• Směrnice	PED	97/23/CE
PED Directive 97/23/CE

• Směrnice	RAEE	2012/19/UE
RAEE Directive 2012/19/UE

• Směrnice	RHOS	2002/95/CE	nebo	2011/65/UE
RHOS Directive 2002/95/CE or 2011/65/UE

Pokud by měl být stroj vestavěn do strojního zařízení (kombinované stroje), výrobce nenese žádnou 
odpovědnost, nebude-li takové strojní zařízení, jehož je stroj součástí, prohlášeno za shodné s výše 
uvedenými ustanoveními (Příloha IIB Směrnice o strojích).
If the unit is to be installed into an equipment (combined), the manufacturer disclaims any responsibility if 
this equipment is not previously declared compliant with the requirements specified in IIB Enclosure of 
above said Machinery Directive.

Pessano con Bornago

Apen Group S.p.A. 
Jednatel

KÓD
VÝROBNÍ ČÍSLO
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1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ
Tento manuál je nedílnou součástí výrobku a nesmí být od něho 
oddělen.
Pokud by měl být výrobek prodán nebo převeden na jiného 
majitele, zajistěte, že bude předán včetně tohoto návodu tak, 
aby mohl být užíván novým majitelem nebo montážním 
technikem.
Výrobce odmítá veškerou civilní i trestní odpovědnost za škody 
na osobách, zvířatech či věcech způsobené chybnou instalací, 
seřízením či údržbou stroje, nedodržením tohoto návodu či 
zásahem nepovolané osoby. Toto zařízení smí být užíváno 
pouze k tomu účelu, pro jaký bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné 
nesprávné či nepřiměřené použití bude považováno za 
nevhodné a tedy nebezpečné.
Při instalaci, provozu a údržbě předmětného zařízení musí 
uživatel striktně dodržovat instrukce uvedené v tomto návodu k 
použití a údržbě.
Instalaci zařízení musí provést povolaná osoba vybavená 
odpovídajícími technickými znalostmi v oboru vytápění, v 
souladu s platnými normami a podle návodu výrobce.
První spuštění, přestavbu na jiný druh plynu a údržbu smí 
provádět výhradně personál autorizovaného servisního 
střediska (v Itálii autorizovaného společností Apen Group Spa).
Obchodní organizace výrobce disponuje hustou sítí 
autorizovaných servisních středisek.

Výrobek je kryt zárukou, záruční podmínky jsou uvedeny na 
záručním listě.
Výrobce prohlašuje, že zařízení je vyrobeno v souladu s 
technickými normami UNI, UNI-CIG, CEI, EN včetně předpisů 
platných v daném oboru, a dále že odpovídá Směrnici o plynu 
2009/142/EHS a směrnici o strojích 2006/42/ES.

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
GRAFICKÉ SYMBOLY POUŽÍVANÉ V MANUÁLU

Signalizuje úkony nebezpečné pro osoby 
nebo pro správný chod stroje.

Signalizuje úkony, které nesmí být prováděny.

Signalizuje důležité informace, které musí 
obsluha povinně provádět pro správný a 
bezpečný chod stroje.

Než zahájíte jakékoliv úkony na stroji AQUAPUMP, musí 
každý pracovník dokonale znát jeho funkce a jeho ovládání a 
musí si přečíst a porozumět všem informacím obsaženým v 
této příručce.

Je přísně zakázáno demontovat nebo 
upravovat bezpečnostní prvky stroje.

Je zakázáno, aby stroj obsluhovaly děti nebo 
nepovolané osoby bez dozoru.
Je zakázáno dotýkat se přístroje mokrými 
nebo vlhkými částmi těla a naboso.

Je zakázáno tahat, odpojovat a kroutit 
elektrické vodiče vycházející ze stroje, i když 
je stroj odpojen ze sítě.

Je zakázáno na stroj stoupat, sedat či na 
něho pokládat jakékoliv předměty.

Je zakázáno stříkat vodu přímo na stroj.

Je zakázáno odhazovat či nechávat v dosahu 
dětí obalový materiál (kartón, sponky, 
plastové sáčky, atd.), neboť může být 
potenciálním zdrojem nebezpečí.

Veškeré úkony běžné i mimořádné údržby se 
musí provádět, když je stroj zastavený a 
odpojený od napájení.

Mezi pohybující se části nestrkejte ruce, 
šroubováky, klíče ani jiné nástroje.

Osoba zodpovědná za stroj a pověřený 
údržbář musí být náležitě proškoleni a 
informováni o správném a bezpečném 
provádění svěřených úkolů.

Obsluhující pracovníci musí znát ochranné 
pracovní pomůcky a bezpečnostní předpisy 
předepsané zákonem a národními i 
nadnárodními normami.
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2.1.	Zdraví a bezpečnost pracovníků
Na téma zdraví a bezpečnosti pracujících vydalo Evropské 
společenství směrnice, které má zaměstnavatel povinnost 
dodržovat a zajistit jejich dodržování: 89/391/EHS, 89/686/
EHS, 89/655/ EHS, 86/188/EHS a 77/576/EHS.

Proto:
Je zakázáno manipulovat a vyměňovat 
části stroje, pokud k tomu nebyl dán 
výslovný souhlas ze strany výrobce. 
Takové zásahy zbavují výrobce veškeré 
civilní i trestní odpovědnosti.
Použití jiných součástek, spotřebního 
materiálu a náhradních dílů, než jaké 
doporučuje výrobce a jaké jsou uvedeny v 
této příručce, může být zdrojem nebezpečí 
pro obsluhující pracovníky nebo příčinou 
poškození stroje.
Pracoviště operátora musí být udržováno 
v čistotě, uklizené a bez předmětů 
omezujících volný pohyb. Pracovní místo 
musí mít vhodné osvětlení, odpovídající 
předpokládaným úkonům. Nedostatečné 
nebo naopak příliš silné osvětlení může 
být rizikové.

Ujistěte se, že je zajištěno dostatečné 
větrání pracovního prostoru a že jsou 
všechna odsávací zařízení funkční, v 
dobrém stavu a v souladu s ustanoveními 
příslušných předpisů.

2.2. Ochranné pracovní pomůcky
Během úkonů obsluhy a údržby jednotek je nutné používat 
ochranné pracovní pomůcky, kterými jsou:

Oděv: Osoby provádějící údržbu nebo 
obsluhu stroje musí povinně nosit oděv 
odpovídající základním platným předpisům 
o bezpečnosti. Dále musí používat 
protiskluznou pracovní obuv, a to 
především v prostředí s kluzkými 
podlahami.

Rukavice: Během čištění a údržby je třeba 
používat pracovní rukavice.

Maska a brýle: Během čištění je 
nutné používat masku na ochranu 
dýchacích cest a ochranné brýle.

2.3.	 Segnalazioni	di	sicurezza
Jednotka používá následující bezpečností symboly, kterými 
se obsluhující personál musí řídit::

Obecné nebezpečí

Nebezpečné elektrické napětí

Pohyblivé části stroje

Povrchy, které mohou způsobit zranění

V následujících kapitolách budou uvedeny bezpečnostní 
předpisy pro prostředí instalace a pro větrací otvory.

2.4. Palivo
Než kotel spustíte, ujistěte se, že:
• údaje o přívrodní plynové síti odpovídají údajům na štítku;

• potrubí pro přívod vzduchu do spalování a potrubí pro 
odvod spalin přesně odpovídá doporučení od Apen Group;

• byla zkontrolována a vyzkoušena vnitřní i vnější těsnost 
okruhu pro přívod paliva v souladu s platnými předpisy;

• kotel je připojen právě k tomu druhu paliva, pro který byl 
vyroben;

• rozměry přívodního okruhu odpovídají potřebnému průtoku 
a okruh je vybaven všemi bezpečnostními a kontrolními 
prvky, které předepisují příslušné normy;

• bylo správně provedeno vyčištění vnitřních částí plynového 
potrubí;

• průtok plynu je seřízen tak, aby odpovídal požadovanému 
výkonu kotle;

• přívodní tlak paliva odpovídá rozmezí uvedenému na 
štítku.

2.5. Úniky plynu 
Pokud ucítíte zápach plynu:
• nezapínejte elektrické spínače, telefon ani jiný předmět/

zařízení, které může způsobit jiskru;
• okamžitě otevřete okna a dveře, aby se vytvořil průvan, 

který místnost vyvětrá;
• uzavřete plynové ventily;
• požádejte o pomoc specializovaného technika.
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2.6.	 Elektrické napájení
Zařízení musí být správně připojeno k účinnému zemnícímu 
okruhu, který odpovídá normám platným v zemi použití.
Upozornění

• S pomocí povolaného technika zkontrolujte účinnost 
zemnícího okruhu;

• Zkontrolujte, že napětí napájecí sítě odpovídá údaji, který 
je uveden na štítku na přístroji a v tomto návodu;

• Nezaměňujte nulový pól a fázi. Zařízení smí být připojeno 
k elektrické síti pomocí zástrčky a zásuvky pouze v 
případě, že tato neumožňuje záměnu fáze a nulového 
pólu;

• Elektrický obvod, a především průřez vodičů, musí 
odpovídat maximálnímu příkonu zařízení, který je 
uveden na štítku a v tomto návodu;

• Elektrické vodiče je třeba udržovat mimo dosah zdrojů tepla

IDŮLEŽITÉ: 
před napájecím kabelem musí být povinně umístěn jistič 
s pojistkami, jehož kontakty mají vzdálenost větší než 3 
mm. Jistič musí být viditelný, přístupný a ve vzdálenosti 
méně než 3 metry od zařízení. Veškeré zásahy elektrické 
povahy (instalace a údržba) musí provádět kvalifikovaní 
odborníci.

2.7. Obsluha
Obsluha jakéhokoliv zařízení napájeného elektrickou energií 
nesmí být dovolena dětem a nezkušeným osobám.
Dodržujte následující pokyny:
• nedotýkejte se přístroje mokrými či vlhkými částmi těla 

nebo naboso;
• k uzemnění elektrických zařízení nepoužívejte plynové 

potrubí;
• nedotýkejte se horkých částí přístroje, jako např. 

výfukového potrubí;
• na zařízení nepokládejte žádné předměty;
• nedotýkejte se pohybujících se částí zařízení. 

2.8.	     Údržba
Než zahájíte jakékoliv čištění či údržbu, odpojte zařízení od 
přívodních sítí vypínačem elektrického napájení a uzavřením 
příslušných přívodů.
V případě závady nebo poruchy zařízení vypněte, 
nepokoušejte se ho opravit, ani do něj nijak nezasahujte a 
kontaktujte nejbližší servisní středisko autorizované k údržbě 
našich produktů.
Případná oprava našich výrobků se smí provádět výhradně 
za použití originálních náhradních dílů. Nedodržení výše 
uvedených pravidel může ohrozit bezpečnost zařízení a 
způsobit ukončení záruky.
Pokud zařízení nebude po delší dobu používáno, je třeba 
uzavřít plynové ventily a vypnout vypínač elektrického 
napájení stroje.

V případě, že kotel nebude nadále používán, je třeba 
kromě výše popsaných úkonů zabezpečit i ty části, které 
představují potenciální zdroje nebezpečí.

POZOR: aby mohlo zařízení bezchybně 
fungovat a nedocházelo k jeho poškození 
nebo k ohrožení osob, musí se k vodě 
určené do vodního okruhu přidávat glykol 
v množství odpovídajícím minimálním 
teplotám v zimních měsících v místě, kde 
je kotel instalován. 

Je přísně ZAKÁZÁNO připojit vodní 
potrubí stroje k běžné vodovodní síti.

Společnost APEN GROUP u svých výrobků testovala 
a doporučuje použití glykolu ALPHI 11 od firmy 
Fernox; k dostání jsou balení o různých objemech v 
těchto sadách:
kód     objem
C07200-05    5 litrů
C07200-25    25 litrů

Upozornění pro použití glykolu
Při přímém požití velkých dávek může tento 
přípravek působit na centrální nervový 
systém a vyvolat dýchací potíže či poškození 
ledvin. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a 
očima, chraňte dýchací systém.
Zajistěte, aby se přípravek nedostal do 
kanalizace, do povrchových ani podzemních 
vod či do půdy.
Používejte rukavice, gumové holinky, běžné 
přiléhavé pracovní oblečení a utěsněné 
ochranné brýle.
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2.9.	     Bezpečnostní list chladiva
Název: R410A (50% Difluorometan (R32); 50% Pentafluoroetan (R125).

ÚDAJE O NEBEZPEČÍCH
Hlavní nebezpečí: Asfyxie.
Zvláštní nebezpečí: Rychlé vypařování může způsobit zamrznutí.

PRVNÍ POMOC
Obecné informace: Nepodávat nic osobám, které ztratily vědomí.

Vdechnutí:
Přemístit postiženého na čerstvý vzduch.
V případě nutnosti použijte kyslíkovou masku nebo umělé dýchání. 
Nepodávejte adrenalin ani podobné látky.

Zasažení očí: Pečlivě vyplachujte dostatečným množstvím vody po dobu alespoň 15 minut a vyhledejte lékaře.

Zasažení pokožky: Ihned omyjte dostatečným množstvím vody.
Svlékněte okamžitě potřísněné oděvy.

PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ
Hasicí prostředky: Jakékoliv
Specifická nebezpečí: Zvýšení tlaku.
Specifické metody: Nádoby ochlazujte stříkající vodou.

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Opatření na ochranu osob:
Evakuace osob do bezpečí.
Zajistěte dostatečné větrání. Používejte 
ochranné pracovní pomůcky.

Opatření na ochranu životního prostředí: Vypařuje se.
Čištění: Vypařuje se.

Technická opatření pro 
manipulaci:

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Na pracovišti zajistěte dostatečnou výměnu vzduchu nebo odsávání.

Bezpečné použití: Nevdechujte výpary a aerosol.

Skladování: Pečlivě uzavřete a skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě.
Uchovávejte v originálním obalu. Nekompatibilní produkty: výbušniny, hořlavé materiály, Organic peroxide

KONTROLA EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANA
Kontrolní parametry: AEL (8-h a 12-h TWA) = 1000 ml/m3 pro každou z obou složek.

Ochrana dýchacích cest: Při záchraně a při údržbě v nádržích používejte samostatný dýchací přístroj.
Výpary jsou těžší než vzduch a mohou způsobit udušení, neboť snižují množství kyslíku.

Ochrana očí: Pracovní brýle.
Ochrana rukou: Gumové rukavice.
Hygienická opatření: Zákaz kouření.

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Barva: Bezbarvá.
Zápach: Mírný.
Bod varu: -52.8°C při atmosf. tlaku.
Bod vznícení: Nehořlavý.
Hustota: 1.08 kg/l při 25°C.
Rozpustnost ve vodě: Zanedbatelná.

STÁLOST A REAKTIVNOST
Stálost: Nereaguje, pokud je používán podle příslušných instrukcí.

Nekompatibilní materiály:
Silně oxidační látka. Nekompatibilní s hořčíkem, zinkem, sodíkem, draslíkem a hliníkem.
Neslučitelnost je ještě vyšší, je-li kov přítomen ve formě prášku nebo jedná-li se o nechráněné povrchy.

Nebezpečné produkty 
rozkladu: Těmito produkty jsou halogenované sloučeniny, kyselina fluorovodíková, oxidy uhlíku (CO, CO2), karbonylové halogenidy.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
Akutní toxicita: (R32) LC50/vdechování/4 hodiny/u krysy >760 ml/l (R125) LC50/ vdechování/4 hodiny/u krysy >3480 mg/l

Koncentrace podstatně vyšší než TLV mohou mít narkotické účinky.
Vdechování produktů rozkladu ve vysoké koncentraci může vyvolat dechovou nedostatečnost (plicní edém).Lokální účinky: 

Dlouhodobá toxicita: Při pokusech na zvířatech nebyly prokázány karcinogenní teratogenní a mutagenní účinky.
EKOLOGICKÉ INFORMACE

Potenciál globálního oteplování 
GWP (R11=1): 1730

Potenciál poškozování 
ozonové vrstvy ODP (R11=1):

0

Likvidace:                                            Opětovně použitelný.
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3. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
AQUAPUMP HYBRID je jednotka na výrobu teplé a studené 
vody pomocí obnovitelných zdrojů energie pro venkovní 
instalaci určená pro použití v průmyslu, službách i v 
občanských budovách.

Tento systém spojuje vysokou účinnost kondenzační 
technologie (kotel 34 kW s premixovým modulačním 
hořákem o emisní třídě NOx č. 5 - 4 hvězdičky) s přednostmi 
tepelného čerpadla vzduch-voda poslední generace s 
invertní technologií o výkonu 12 kW při vytápění a 11 kW při 
chlazení (model HY434IT) nebo 14 kW při vytápění a 13 kW 
při chlazení (model HY534IT).

Použití technologie bezkontaktního invertního kompresoru v 
kombinaci s elektronickým expanzním ventilem, s čerpadlem 
a s ventilátorem o proměnlivých otáčkách optimalizuje 
spotřebu a pracovní účinnost chladicích komponentů.

Integrovaný řídicí systém stroje AQUAPUMP HYBRID 
umožňuje prostřednictvím elektronické karty a uživatelského 
rozhraní optimalizovat inteligentním způsobem výrobu 
energie obou systémů, z nichž se stroj skládá, v závislosti na 
venkovní teplotě a na okamžité potřebě tepla.

Kondenzační kotel zajišťuje provoz s účinností 101% až 
108% za jakýchkoliv pracovních podmínek, zatímco tepelné 
čerpadlo vzduchu-voda se spouští automaticky pouze tehdy, 
když podmínky v okolí systému zaručují, že je možné co 
nejlépe využít obnovitelnou energii co do účinnosti a nákladů.

Inteligentní kombinované použití těchto dvou systémů 
umožňuje konečnému uživateli maximální úsporu energií s 
využitím výhodné obnovitelné energie, zatímco přítomnost 
vysoce účinného kotle je schopná zajistit teplotní komfort a 
uspokojení požadavků uživatele za jakýchkoliv venkovních 
klimatických podmínek.

Výzkum, který předcházel vývoji systému AQUAPUMP 
HYBRID, si kladl za cíl vývoj integrovaného zařízení 
schopného zajistit přísun obnovitelné energie tak dlouho, 
dokud jsou pracovní podmínky pro úsporu energie a pro 
ekonomicky výhodné řešení příznivé, a pomocí poslední 
generace vysoce účinného kotle zaručit neustálý přívod teplé 
vody i za velmi nízkých venkovních teplot. Flexibilní řízení 
systému umožňuje využití této technologie jak pro 
vysokoteplotní, tak i pro středně a nízkoteplotní systémy.

Pro případ vysokoteplotních systémů byl vyprojektován 
ohřívač vhodný ke kombinaci se systémem Hybrid, 
charakteristický velkým povrchem pro tepelnou výměnu a 
vysoce účinnými kotli, dvojitým ventilátorem s automatickým 
ovládáním rychlosti, bezuhlíkovým motorem na stejnosměrný 
proud a vaničkou pro zachycování kondenzátu při chlazení.

Tento kombinovaný stroj pro venkovní použití typu plug and 
play s vestavěnou regulací dává montážnímu technikovi 
možnost praktické a snadné instalace a uživateli možnost 
výrazných úspor co do zřizovacích nákladů, neboť instalace 
je také časově mnohem méně náročná.

AQUAPUMP HYBRID je sériově dodáván s 
chronotermostatem Smart EASY (na objednávku je možné 
dodat i chronotermostat Smart WEB).
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Opláštění

Všechny jednotky jsou vyrobeny ze zatepla pozinkovaného 
plechu ošetřeného polyuretanovými laky, vypalovanými v 
peci při 180°C, což zaručuje lepší odolnost vůči 
atmosférickým vlivům. Plášť je samonosný, zhotovený z 
demontovatelných panelů, usnadňujících kontrolu a údržbu 
vnitřních částí. Všechny šrouby a nýty pro venkovní instalaci 
jsou z pozinkované oceli.
Chladicí okruh

Chladicí okruh je sestaven z komponentů nejpřednějších 
mezinárodních značek a v souladu s normou UNI EN 13134 
týkající se postupů letování a pájení. Použitým chladicím 
médiem je R410A. Chladicí okruh obsahuje: elektronický 
expanzní ventil, odlučovač kapalin, kontrolní ventily pro 
údržbu, bezpečnostní prvek podle normy PED (vysokotlaký 
presostat), regulátory tlaku pro přesné nastavení tlaku 
vypařování a kondenzace, filtry zabraňující zanesení ventilu.
Kompresory
Invertní kompresory DC jsou typu twin rotary (model HY434) 
nebo scroll (model HY534) navržené výhradně pro provoz s 
plynem R410A, jsou vybaveny tepelným jištěním a 
namontovány na gumových antivibračních podložkách.
Kompresory jsou nainstalovány v prostoru odděleném od 
proudu vzduchu, a to z důvodu snížení hlučnosti. Odpory 
krytu se aktivují, je-li kompresor vypnutý již minimálně 30 
minut a je-li teploty výstupu nižší než 20 °C (s hysterezí 2,0°
C). Po dalším spuštění kompresoru se odpor krytu opět 
deaktivuje. Doporučujeme jednotku elektricky napájet a uvést 
ji do stavu pohotovosti (stand-by) alespoň 6 hodin před 
uvedením do provozu. Kontrola kompresorů je možná čelním 
panelem jednotky, který umožňuje údržbu, i když je jednotka 
v provozu.
Výměník
Výměníky vzduchu jsou vyrobeny z měděných trubek a 
hliníkových žeber. Měděné trubky mají průměr 5/16“, tloušťka 
hliníkových žeber je 0,1 mm. Trubky jsou mechanicky 
rozšířeny do hliníkových žeber za účelem zvýšení koeficientu 
tepelné výměny. Geometrie těchto výměníků umožňuje nízké 
ztráty na straně vzduchu, a tím i možnost použít 
nízkootáčkové ventilátory (což následně snižuje hlučnost 
stroje).

Ventilátory venkovní jednotky

Ventilátory jsou z plastového materiálu, axiálního typu s 
lopatkami o profilu křídla. Všechny jsou staticky i dynamicky 
vyvážené a jsou dodávány včetně ochranné mřížky dle 
normy EN 60335 (bezpečnost domácích elektrospotřebičů 
apod.). Ventilátory jsou namontovány v jednotce pomocí 
gumových antivibračních podložek za účelem snížení 
hlučnosti. Všechny elektromotory jsou modulační, 
bezkontaktní a osmipólové (200/1000 ot./min). Motory jsou 
spojeny přímo a jsou vybaveny vestavěným tepelným 
jističem. Všechny motory mají stupeň krytí IP X4.

Výměníky tepla

Všechny výměníky tepla se skládají ze svařovaných desek a 
jsou vyrobeny z nerezavějící oceli AISI 316. Izolovány jsou z 
výroby, neboť byl použit materiál s uzavřenými póry. Všechny 
výparníky jsou chráněny tepelnou sondou, která slouží jako 
ochrana proti zamrznutí a která aktivuje oběhové čerpadlo v 
případě, že nastanou podmínky nastavené za ovladači, a to i 
když je stroj vypnutý.
Rozváděč

Rozváděč je zhotoven v souladu s platnými evropskými 
předpisy. Přístup do rozváděče je možný po odstranění 
čelního a bočního panelu a horního krytu jednotky za pomoci 
vhodného nástroje. Rozváděč má stupeň krytí IP24. Je 
vybaven svorkovnicí se suchými kontakty pro dálkové 
ovládání ON-OFF, pro řízení trojcestného externího ventilu a 
kontakty pro panel dálkového ovladače.

Řídicí systém chladicího okruhu

Všechny jednotky jsou vybaveny mikroprocesorem s 
kontrolou proti přehřátí prostřednictvím elektronického 
termostatického ventilu, který je ovládán podle signálů 
vysílaných snímači tlaku. CPU dále kontroluje tyto funkce: 
regulace teploty vody na výstupu z deskového výměníku, 
časování kompresorů, reset alarmů, řízení alarmů a provozní 
kontrolky. Řídicí systém spolu s technologií INVERTOR a se 
snímači monitoruje současně a neustále charakteristiky 
invertního kompresoru, oběhového čerpadla a ventilátorů 
vnitřní jednotky.

Invertní systém umožňuje snížit minimální obsah vody v 
okruhu z tradičních 12-15 litrů/kW pro chlazení na 35 litrů 
ABSOLUTNÍCH u modelu HY434 a na 45 litrů 
ABSOLUTNÍCH u modelu HY534.

Regulace otáček ventilátorů venkovní jednotky

Tento typ regulace, řízený mikroprocesorem, je nutný pro 
optimalizaci tlaku vypařování/kondenzace při letním/zimním 
provozu, aby mohla být zaručena správná funkčnost stroje.

POZOR: Invertní řídicí systém je schopen 
pracovat s minimálním obsahem vody v 
okruhu 35 litrů u modelu HY434 a 45 litrů u 
modelu HY534. Tyto údaje se rozumějí v 
absolutních hodnotách na každý kW 
instalovaného výkonu.
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Kondenzační kotel

Kotle, které používá AQUAPUMP HYBRID, jsou 
kondenzačního typu s premixovým modulačním hořákem a s 
účinností odpovídající čtyřem hvězdičkám. Technologie 
kondenzace a předmísení spolu s modulací plamene 
umožňují dosahovat účinnosti přes 108%. Nerezový výměník 
kotle zaručuje vysokou účinnost a odolnost vůči korozi. Hořák 
je zhotoven ze speciálně opracované nerez oceli, zajišťující 
vysokou spolehlivost, účinnost i tepelnou a mechanickou 
odolnost.
U celé série AQUAPUMP HYBRID se montuje výměník se 
„studenými dvířky“, což umožňuje dále snížit tepelné ztráty 
pláštěm, a tím zvýšit účinnost kotle.

Vnitřní bezpečnost
Zvýšení účinnosti při minimálním výkonu bylo dosaženo 
použitím sofistikované technologie mísení vzduchu s plynem 
a současnou regulací přívodu spalovacího vzduchu a plynu. 
Tato technologie činí stroj bezpečnějším, neboť plynový ventil 
dodává plyn v poměru k průtoku vzduchu podle továrního 
nastavení. Obsah C02, na rozdíl od atmosférických hořáků, 
zůstává konstantní v celém pracovním rozsahu kotle, což 
umožňuje zvyšovat účinnost za současného poklesu 
tepelného výkonu. Při nedostatku spalovacího vzduchu ventil 
automaticky sníží průtok plynu a bude udržovat parametry 
spalování na optimální úrovni.

Minimální emise škodlivých látek
Premixový hořák v kombinaci s ventilem vzduch/plyn 
umožňuje „čisté“ spalování s velmi nízkými emisemi 
škodlivých látek.

Řídicí systém kotle

Provoz kondenzačního kotle je řízen z elektronické karty 
CPU_SMART, která společně s vestavěným zařízením pro 
kontrolu plamene ovládá cykly spouštění a vypínání hořáku, 
kontrolu modulace výkonu pomocí snímačů teploty na straně 
kotle, snímání průtoku vody průtokoměrem umístěným na 
přívodu a dále všechny bezpečnostní prvky a signalizace 
poruch kotle.

Doplňková vnitřní jednotka – Ohřívač vzduchu

Ohřívač vzduchu se skládá z víceřadé měděno-hliníkové 
baterie, jednoho nebo dvou axiálních ventilátorů a z rámu z 
ABS.
Ohřívače vzduchu jsou sériově vybaveny:

• odvzdušňovacími ventily
• ventilátory s automatickou kontrolou rychlosti, 

bezkontaktním motorem na stejnosměrný proud
• nádržkou na kondenzát pro letní provoz

Spouštění, vypínání a regulace rychlosti ventilace jsou 
ovládány kartou CPU_SMART, která provoz kotle řídí.

Během režimu vytápění se modulace uskutečňuje 
automaticky podle teploty vody na vstupu do ohřívače 
vzduchu. Během režimu klimatizace se rychlost nastaví na 
určitou předem nastavenou stálou hodnotu. Pokud se 
AQUAPUMP HYBRID nachází ve fázi výroby teplé užitkové 
vody, bude ventilace dočasně automaticky přerušena.

Kontrolní a ochranné prvky

Všechny jednotky AQUAPUMP HYBRID jsou sériově 
vybaveny těmito kontrolními a bezpečnostními prvky: sonda 
teploty zpětné vody umístěná na návratovém okruhu vody, 
provozní a protimrazová sonda umístěná na přívodu vody do 
systému, teplotní sonda umístěná na výstupu z deskového 
výměníku tepelného čerpadla, bezpečnostní ventil s 
manometrem na hydraulickém okruhu, snímač vysokého 
tlaku, snímač nízkého tlaku, teplotní sondy na vstupu a 
výstupu kompresoru, tepelný jistič kompresorů, tepelná 
ochrana ventilátorů, průtokoměr na straně vody pro ochranu 
výparníku a výměníku kotle, manostat HP.

Příslušenství

• Gumové antivibrační podložky, které se vkládají do 
podstavce jednotky pro utlumení případných vibrací 
(doporučené příslušenství).

• Sada mechanického protimrazového ventilu, který v 
případě přerušení elektrického napájení stroje, pokud je 
teplota zpětné vody nižší než 3°C, oddělí primární okruh 
a vypustí ho (sada protimrazového ventilu musí být 
zkombinována s elektroventilem, který se umisťuje na 
zpětné potrubí, a se zpětným ventilem, který se umisťuje 
na přívodní potrubí). 
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3.1. Technické údaje	

OBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE AQUAPUMP HYBRID HY434 HY534

Sezónní energetická účinnost pro vytápění prostředí [Nařízení 813/2013/ES] 133% 134%

Třída energetické účinnosti [Nařízení 811/2013/ES]* A++ A++

Jmenovité charakteristiky

Ko
te

l

Výkon [min-max] kW 8.0 - 34.8 8.0 - 34.8

Užitný výkon [min-max] (1) kW 8.5 - 36.2 8.5 - 36.2

Účinnost (1) % 106.3 - 103.9 106.3 - 103.9

Te
pe

ln
é 

če
rp

ad
lo

Výkon při vytápění [min-max] (2) kW 4.7 - 12.28 6.3 - 13.88

C.o.P. (2) W/W 4.06 4.06

Výkon při chlazení [min-max] (3) kW 3.7 - 7.71 4.8 - 9.88

e.e.r. (3) W/W 2.91 2.90

Příkon (4) kW 3.16 3.56

Elektrické charakteristiky
Napájení 230V/1/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz

Maximální příkon kW 5.81 7.95

Maximální nárazový proud A 16.4 7.5

Maximální příkon A 25.4 11.5

Provozní teploty °C da -12°C   a +45°C da -12°C   a +45°C

Stupeň krytí IPX5D IPX5D

Hydraulický okruh
Maximální řízený výkon kW 0,076 0,076

Expanzní nádrž l 8.0 8.0

Maximální provozní tlak bar 3.0 3.0

Obsah vody l 5.0 5.3

Min. obsah vody v systému l 35 45

Rozměry a hmotnosti
Přípojky přívod/návrat - UNI ISO 7/1 - Ø G 1" M G 1" M

Plynová přípojka Ø G 3/4" M G 3/4" M

Rozměry (Š x V x H) mm 1258x1402x448 1258x1402x448

Max. rozměry balení (Š x V x H) mm 1430x1546x690 1430x1546x690

Hmotnost včetně obalu Kg 165 170

Hlučnost
Akustický tlak (5) dB(A) 46-54 46-54

(*) Účinnost celku: kotel + Tepelné čerpadlo + kontrola teploty (vypočítaná pro třídu I a charakteristiky tepelného čerpadla při 35°C), 
podrobnosti viz kap. 8

1. Vypočítaná z PCI pro vodu 60/35°C
2. tepl. venkovního vzduchu 7°C D.B. /6°C W.B.; tepl. vody vstup/výstup, 30/35°C
3. tepl. venkovního vzduchu 35°C; tepl. vody vstup/výstup, 12/7°C
4. tepl. venkovního vzduchu 7°C D.B. /6°C W.B.; tepl. vody vstup/výstup, tepelné čerpadlo, 30/35°C
5. Hladina akustického tlaku měřená na volném prostranství (1 m) podle ISO 3744

POZOR: minimální teplota povolená pro skladování jednotky je 5°C
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TECHNICKÉ ÚDAJE KOTLE HY434	-	HY534

Typ stroje B23P (1)-B53P-C43-C53-C63-C83

Homologace CE P.I.N. 0694BT1623

Třída účinnosti [Hi] [Směrnice 92/42 EHS] ****

Sezónní energetická účinnost pro vytápění prostředí - [Nařízení 813/2013/ES] (2) 92,6

Třída energetické účinnosti [Nařízení 811/2013/ES] A

třída NOx [EN 483] 5

Charakteristiky kotle
Symbol* MAX MIN

Tepelný výkon [Hi] Pn kW 34,8 8,0
Užitný tepelný výkon [Hi] [80/60°C] P4 kW 34,2 7,9
Užitný tepelný výkon [Hi] [50/30°C] kW 36,8 8,6
Užitný tepelný výkon při 30% zatížení [Hi] [50/30°C] P1 kW 11,4

Užitný tepelný výkon [Hi] [60/35°C] kW 36,2 8,5
Užitná účinnost [Hi] [80/60°C] η4 % 98,3 98,2
Užitná účinnost [Hi] [50/30°C] % 105,8 106,9
Užitná účinnost při 30% jmen. výkonu [Hi] [50/30°C] η1 % 108,9

Užitná účinnost [Hi] [60/35°C] % 103,9 106,3
Ztráty komínem, je-li hořák v provozu [80/60°C] % 2,6 1,4
Tepelná disperze při stand-by [EN15502-2;EN15316-1-4] Pstand-by kW 0,112

Ztráty komínem, je-li hořák vypnutý % 0,1

Ztráty pláštěm [Tmedia=50°C] % 0,6

MAX. množství kondenzátu l/h 0,8

Výfukové plyny - Emise

Oxid uhelnatý - CO - [3% z 02] - [80/60°C] - Pn (3) 78ppm - 97mg/kWh

Oxid uhelnatý - CO - [0% z 02] (4) ppm 34

Oxidy dusíku - NOx - [Hi] [0% z 02] (4) 22ppm - 39mg/kWh

Oxidy dusíku - NOx - [Hs] [0% z 02] (4) 20ppm - 35mg/kWh

Teplota spalin °C 75 48
Tlak v kouřovodu Pa 120

Elektrické charakteristiky

Napájecí napětí kotle V 230V-50 Hz monofase

Elektrický nominální výkon W 180 64

Elektrický výkon příslušenství (kromě oběhového čerpadla) elmax W 104 12

Elektrický výkon příslušenství při 30% zatížení (kromě oběhového čerpadla) elmin W 17

Elektrický výkon příslušenství při stand-by PSB W

Provozní teploty °C

5

 -15°C   až +50°C

(*)  Značka odpovídající předpisu EU/811/2013
1. Kotel je dodáván sériově s koncovkou typu B23P; jiné konfigurace jsou možné pomocí příslušenství
2. Nařízení EU/813/2013 čl.2 bod 20. Vypočítáno počínaje váženým průměrem užitné účinnosti při jmenovitém tepelném výkonu a užitné účinnosti při 

30% jmenovitého tepelného výkonu, vyjádřeného v %. Pro výpočty je hodnota účinnosti vztažena k horní výhřevnosti [Hs].

3. Hodnota vztahující se ke kat. H (plyn G20) s nastavením hořáku pro Švýcarsko. Podrobnosti viz odst. 6.2 (údaje o nastavení plynu)
4. Hodnoty CO a NOX se vztahují k průměrné vážené hodnotě mezi maximálním a minimálním jmenovitým tepelným výkonem podle produktové 

normy [EN483/A2]. Hodnoty se týkají kat. H (plyn G20).
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TECHNICKÉ ÚDAJE TEPELNÉ ČERPADLO HY434 HY534

Sezónní energetická účinnost pro vytápění prostředí [Nařízení 813/2013/ES]* 153% 150%

Třída energetické účinnosti [Nařízení 811/2013/ES]* A++ A++

Elektrické charakteristiky

Napájení 230V/1/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz

Maximální příkon kW 5.63 7.77

Max. nárazový proud A 16.4 7.5

Maximální příkon A 25.4 11.5

Chlazení

Chladicí výkon (1) kW 7.71 9.88

Příkon (1) kW 2.65 3.41

e.e.r. (1) W/W 2.91 2.90

Chladicí výkon (2) kW 11.70 13.37

Příkon (2) kW 3.11 3.52

e.e.r. (2) W/W 3.80 3.80

Topení

Tepelný výkon (3) kW 11.63 13.18

Příkon (3) kW 3.64 4.12

C.o.P. (3) W/W 3.20 3.20

Tepelný výkon (4) kW 12.28 13.88

Příkon (4) kW 3.02 3.42

C.o.P. (4) W/W 4.06 4.06

Kompresor

Typ/počet Twin rotary DC
 inverter / 1

Scroll DC 
inverter / 1

Příkon při chlazení (1) kW 2.73 3.42

Příkon při chlazení (2) kW 2.59 3.32

Příkon při vytápění (3) kW 2.90 3.59

Příkon při vytápění (4) kW 2.44 3.14

Chladicí olej (typ / množství) ml FV50S / 1070 FV50S / 1400

Motor ventilátoru

Typ / počet DC Brushless / 2 DC Brushless / 2

Nominální příkon kW 0.180 (x2) 0.180 (x2)

Nominální el. příkon A 0.55 (x2) 0.55 (x2)

Rychlost rpm 1000 1000

Maximální průtok vzduchu m3/h 7595 9325

Chladicí kapalina

Typ / Množství Kg r410A / 3.65 r410A / 3.90

Projektovaný tlak (vysoký/nízký) MPa 4.2 / 1.5 4.2/1.5

(*) Účinnost bloku: tepelné čerpadlo + kontrola teploty (vypočítaná pro třídu I a charakteristiky tepelného čerpadla při 35°C)
1. tepl. venkovního vzduchu 7°C D.B. /6°C W.B.; tepl. vody vstup/výstup, 30/35°C
2. tepl. venkovního vzduchu 7°C D.B. /6°C W.B.; tepl. vody vstup/výstup, 40/45°C
3. tepl. venkovního vzduchu 35°C tepl. vody vstup/výstup, 23/18°C
4. tepl. venkovního vzduchu 35°C; tepl. vody vstup/výstup, 12/7°C
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Výkony dle štítku tepelného čerpadla při vytápění

HY434 HY534
Teplota 

venkovního 
vzduchu

Teplota
 přívodu

vody

Tepelný 
výkon	 COPDC

Elektrický 
výkon	

Tepelný 
výkon COPDC

Elektrický 
výkon 

°C °C kW W/W kW kW W/W kW

+12
35 10,03 4,63 2,17 12,35 4,45 2,77
45 9,52 3,64 2,61 11,52 3,43 3,35
55 8,43 2,64 3,19 10,28 2,35 4,37

+7
35 12,28 4,06 3,02 13,88 4,06 3,42
45 11,63 3,20 3,63 13,18 3,20 4,11
55 10,47 2,57 4,07 11,95 2,35 5,08

+2
35 11,12 3,42 3,25 13,15 3,28 4,00
45 10,52 2,85 3,69 12,31 2,67 4,61
55 9,35 2,19 4,27 11,09 1,97 5,62

-2
35 10,45 3,06 3,41 12,88 3,02 4,26
45 9,75 2,57 3,79 12,12 2,45 4,95
55 8,70 1,92 4,55 10,85 1,82 5,96

-7
35 9,90 2,82 3,51 12,33 2,72 4,65
45 9,40 2,37 3,97 11,62 2,15 5,40
55 8,32 1,84 4,52 10,28 1,60 6,40

Charakteristiky vztažené k okamžitému výkonu dle normy EN14511 bez odtávání 

Výkony dle štítku tepelného čerpadla při chlazení	

HY434 HY534

°C °C kW W/W kW kW W/W kW

+20
7 6,87 3,52 1,95 8,55 3,56 2,40
12 8,11 3,94 2,06 9,62 3,96 2,43
18 9,45 4,44 2,13 10,87 4,33 2,51

+25
7 7,25 3,28 2,21 9,12 3,48 2,62
12 8,62 3,75 2,30 10,18 3,80 2,68
18 10,32 4,28 2,41 11,57 4,21 2,75

+30
7 7,45 3,08 2,42 9,62 3,03 3,18
12 9,05 3,58 2,53 11,00 3,43 3,21
18 10,83 4,03 2,69 12,85 3,95 3,25

+35
7 7,71 2,91 2,65 9,88 2,90 3,41
12 9,53 3,38 2,82 11,53 3,30 3,49
18 11,80 3,80 3,11 13,37 3,80 3,52

+45
7 6,63 2,23 2,97 8,12 1,93 4,21
12 7,36 2,29 3,21 9,02 2,09 4,32
18 8,45 2,40 3,52 10,08 2,28 4,42

Charakteristiky vztažené k okamžitému výkonu dle normy EN14511

Teplota 
venkovního 

vzduchu

Teplota
 přívodu

vody

Chladící 
výkon	 ERR Elektrický 

výkon	
Chladící 
výkon ERR Elektrický 

výkon 
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Technické údaje a charakteristiky ohřívačů vzduchu

OHŘÍVAČ VZDUCHU AB018-00H0 AB034-00H0
Maximální provozní tlak bar 16
Maximální dosah proudu vzduchu m 25
Obsah vody l 3,2 6,5
Průměr sběračů G 3/4"M G 1" M
Počet ventilátorů a průměr lopatek 1 x 450 2 x 450
Napájecí napětí V 230V - 50 Hz monofase 
Jmenovitý elektrický výkon W 300 600
Příkon při max. rychlosti A 2,05 4,1
Otáčky motoru r.p.m. 1280
Stupeň krytí IP IP54
Provozní hmotnost kg 27 40
Hmotnost včetně obalu kg 30 45

VY
TÁ

PĚ
N

Í

AB018-00H0
T. vody na vstupu °C 65 (průtok vody  650l/h) 45 průtok vody  650l/h)
T. vzduchu na vstupu °C 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

Průtok vzduchu 3.500 m3/h (rychlost MAX/9V )
Tepelný výkon kW 27,7 25,7 23,7 21,6 19,5 18,6 16,6 14,6 12,6 10,6
T. vzduchu na výstupu °C 23,6 26,9 30,1 33,3 36,6 15,9 19,2 22,5 25,8 29,0

Průtok vzduchu 1.125 m3/h (rychlost MIN/3V)
Tepelný výkon kW 16,1 14,9 13,7 12,5 11,3 11,0 9,8 8,6 7,4 6,2
T. vzduchu na výstupu °C 42,7 44,6 46,4 48,3 50,1 29,1 31,0 32,8 34,7 36,5

AB034-00H0
T. vody na vstupu °C 65 (průtok vody 1150l/h) 45 (průtok vody  1150l/h)
T. vzduchu na vstupu °C 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

Průtok vzduchu 7.000 m3/h (rychlost MAX/9V )
Tepelný výkon kW 55,1 51,1 47,1 43,0 38,8 37,4 33,4 29,4 25,4 21,2
T. vzduchu na výstupu °C 23,5 26,8 30,1 33,3 36,6 16,0 19,3 22,5 25,8 29,1

Průtok vzduchu 2.250 m3/h (rychlost MIN/3V)
Tepelný výkon kW 32,4 30,0 27,6 25,2 22,8 22,2 19,8 17,4 15,0 12,5
T. vzduchu na výstupu °C 43,0 44,8 46,7 48,5 50,2 29,4 31,3 33,1 34,9 36,6

Údaje ohřívačů v kombinaci se strojem AQUAPUMP HYBRID při klimatizování v LETNÍM provozu jsou závislé na výkonu, 
jaký ohřívač dodává podle podmínek, v jakých je stroj instalován (viz tabulku technických údajů pro tepelné čerpadlo).
Rychlost ventilace během fáze chlazení odpovídá hodnotě napětí 4V (hodnota default parametru H18), což odpovídá 3.050 m3/h. 
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Křívka závislosti průtok - tlak
Pro správnou funkčnost systému AQUAPUMP HYBRID s ohřívačem vzduchu je potřeba průtok vody 950 až 1650 l/h podle 
toho, jestli hydraulický okruh prochází přes kotel a tepelné čerpadlo nebo jen přes tepelné čerpadlo v obdobích, kdy je kotel z 
okruhu vyřazen.

Tlakové ztráty ohřívačů vzduchu
Ztráty jsou vypočítány pro vodu 65°C bez glykolu; podle množství glykolu se ztráty zvyšují s použitím koeficientů, uvedených 
na další stránce. 
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Tlakové ztráty potrubí
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty tlakových ztrát v potrubí pro různé hodnoty průtoků ohřívačem vzduchu.
Ztráty jsou vyčísleny v kPa na 1 metr lineární délky. Pro výpočet ztrát je třeba nejprve vypočítat odpovídající délku potrubí. 
Vzdálenost ohřívače vzduchu od kotle je třeba vynásobit dvěma. Ztráty jsou uvedeny pro vodu o teplotě 70-75°C bez glykolu; v 
případě směsi vody s glykolem vynásobte ztráty uvedeným koeficientem. Poslední řádek udává obsah v litrech na 1 metr 
potrubí. K délce potrubí musí být přičteny místní tlakové ztráty způsobené různými komponenty vloženými do hydraulického 
okruhu s použitím hodnot z tabulky.

Koeficienty pro glykol
Ve výše uvedené tabulce jsou uvedeny teploty tuhnutí směsí vody a glykolu.
Použijete-li směs vody s glykolem, je třeba zvýšit tlakové ztráty potrubí a ohřívačů vzduchu použitím následujících koeficientů:

• u směsi s 10% objemovými glykolu vynásobte číslem 1,07
• u směsi s 20% objemovými glykolu vynásobte číslem 1,15
• u směsi s 30% objemovými glykolu vynásobte číslem 1,22

Všechny údaje se týkají vody s monopropylénovým glykolem FERNOX ALPHI11, který doporučuje výrobce APEN 
GROUP. Jiné typy glykolu, než je doporučováno, mohou způsobit ukončení záruky. 

TLAKOVÉ ZTRÁTY V KPA NA 1 METR LINEÁRNÍ DÉLKY
Průtok vody Ocelové potrubí Měděné potrubí

l/h 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 20/22 25/28 32/35 39/42 51/54
600 0,15 0,05 0,18 0,06 0,02
900 0,31 0,10 0,03 0,35 0,12 0,04

1.200 0,55 0,18 0,05 0,02 0,60 0,20 0,07 0,03
1.500 0,82 0,26 0,07 0,03 0,30 0,10 0,04
1.800 0,36 0,10 0,04 0,01 0,42 0,13 0,05 0,01
2.100 0,49 0,13 0,06 0,02 0,52 0,17 0,07 0,02
2.400 0,65 0,16 0,08 0,03 0,70 0,21 0,09 0,03
3.000 0,24 0,11 0,04 0,27 0,12 0,04
3.600 0,34 0,16 0,06 0,35 0,17 0,06
4.200 0,45 0,21 0,07 0,53 0,22 0,07
4.800 0,59 0,21 0,08 0,28 0,08

Contenuto acqua l/m 0,37 0,59 1,20 1,39 2,22 0,31 0,49 0,80 1,19 2,04

Odpovídající 
délka v m Ocelové potrubí

3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
 Koleno 45° 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6
 Koleno 90° 0,6 0,6 0,9 1,2 1,5

 Koleno 90° širokoúhlé  0,6 0,6 0,6 0,6 0,9
Spojka ve tvaru T 1,5 1,5 1,8 2,4 3,0
zpětný ventil 1,5 1,5 2,1 2,7 3,3

 klapka 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Tabulka teplot tuhnutí
% glykolu 25 30 35 40
Teplota zamrznutí -11°C -15°C -18°C -22°C

POZOR: zkontrolujte, že minimální obsah vody v potrubí navrhovaném pro stroj je 35 litrů pro model 
HY434 a 45 litrů pro model HY534. V opačném případě navrhněte potrubí o větším průměru nebo okruh 
doplňte o nádrž o odpovídajícím objemu.
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3.2.	 Charakteristiky hydraulického/plynového okruhu

přívod ke kotli

vstup do tepelného čerpadla
výstup

z 
tepelného 
čerpadla

EV1 Plynový elektroventil
EV2 Sekundární elektroventil
FLUX Průtokoměr
NTC Sondy NTC
PI Oběhové čerpadlo
VLV3V Trojcestný ventil
SRA Rychlý deskový výměník

STF Sonda teploty spalin
VF Ventilátor hořáku
TS Pojistný termostat 87°C
VE Expanzní nádrž
VS1 Pojistný ventil
VSC Odvzdušňovací ventil
Prex Manostat max. tlaku
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3.3. Charakteristiky okruhu chlazení

C Kompresor
CLS	 Odlučovač kapalin kompresoru
OS	 Odlučovač oleje
ST	 Teplota na vstupu do kompresoru
DT	 Teplota na výstupu do kompresoru
HP	 Snímač vysokého tlaku
Pr	 Manostat vysokého tlaku
LP	 Snímač nízkého tlaku
LS	 Odlučovač kapalin

4WV	 Ventil pro inverzi cyklu
LR	 Odvod kondenzátu (sifon)
EEV	 Elektronický expanzní ventil
NRV	 Zpětný ventil
FL	 Filtr
M	 Axiální ventilátor
SE	 Venkovní teplota
CP	 Kapilára
SRA Rychlý deskový výměník

POZOR: Jednotka musí být nainstalována tak, aby umožňovala údržbu a opravy. Záruka nepokrývá 
náklady související s plošinami nebo manipulačními prostředky, které budou k opravě potřeba.

Veškeré úkony údržby a kontroly smí provádět výhradně KVALIFIKOVANÝ TECHNIK.

Před jakýmkoliv zásahem do jednotky se ujistěte, že je odpojeno elektrické napájení.

POZOR: V jednotce se nacházejí pohyblivé komponenty. Dbejte velké opatrnosti, když budete pracovat v 
jejich blízkosti, i když je elektrické napájení odpojené.

Přívodní potrubí a hlavy kompresoru se nacházejí obvykle v prostředí s velmi vysokými teplotami. V okolí 
baterií pracujte vždy s maximální opatrností.

Hliníkové lopatky jsou zvláště ostré a mohou způsobit vážná zranění.

Po dokončení údržby uzavřete opět panely a zajistěte je šrouby.
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3.4. Rozměry AQUAMPUMP HYBRID 
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-
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SCALA
®ApenGroup

Heating and Conditioning Solutions
ESPDISEGNO

DESCRIZIONE

1:12

Quote senza indicazione di 
tolleranza: 
Classe di Tolleranza        

ISO 2768 - M

DISEGNO DI PROPRIETA' APEN GROUP spa     E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA DIFFUSIONE ANCHE PARZIALE SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELL'APEN GROUP spa

ISO 2768 - C
per lavorazioni in tranciatura

Popis Rozměry
1 PŘÍVOD PLYNU G3/4"
2 NÁVRAT VODY G1"
3 PŘÍVOD VODY G1"
4 ODVOD KONDENZÁTU  Ø19 mm
5 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ PG09 x 2 + PG13 x 1
6 KOUŘOVOD 60mm

5
6

1

4 3 2
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3.5.	Rozměry ohřívačů vzduchu
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3.6.	 Provoz
AQUAPUMP HYBRID může fungovat pouze ve spojení s 
dotykovým dálkovým ovladačem SMARTWEB nebo 
SMARTEASY, který řídí kombinovaný provoz obou 
technologií, z nichž se HYBRIDNÍ OHŘÍVAČ VZDUCHU 
skládá, komunikačním protokolem MOD-BUS RTU. 

Provoz AQUAPUMP HYBRID je plně řízen dotykovým 
dálkovým ovladačem SmartWEB/EASY. Ovladač SmartWEB/
EASY může ovládat AQUAPUMP v různých režimech podle 4 
možných typologií systému, s nimiž umí HYBRIDNÍ OHŘÍVAČ 
VZDUCHU spolupracovat.

Tyto různé typy systémů jsou závislé na tom, jaká referenční 
teplota má být kontrolována (vzduchu v prostředí nebo vody) 
a na přítomnosti nebo nepřítomnosti kontroly teploty užitkové 
vody (TUV), jak je uvedeno v následující tabulce.

Typ systému Referenční
teplota 

TUV

0 - Ohřívač vzduchu vzduch není
1 - Zásobník voda není
2 - Zásobník + TUV voda je
3 - Ohřívač + TUV vzduch je

V kapitole 5.8 budou podrobně popsány všechny typy 
systémů a postupy pro jejich konfiguraci.

AQUAPUMP HYBRID je vybaven dvěma multifunkčními LCD panely, které se nacházejí přímo na stroji.
Panel umístěný na dlouhé straně monitoruje a kontroluje funkci tepelného čerpadla, zatímco panel umístěný uvnitř slouží k 
ovládání, konfiguraci a diagnostice všechn provozních parametrů kondenzačního kotle.

DÁLKOVÝ OVLADAČ 
SMARTWEB/SMARTEASY

Úkolem montážního technika je nakonfigurovat 
dálkové ovládání podle požadavků konkrétní 
instalace a podle instrukcí v odst. 5.8 tohoto 
manuálu.

Multifunkční panel pro 
KONDENZAČNÍ KOTEL

Multifunkční panel pro 
TEPELNÉ ČERPADLO
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3.7.	Způsob regulace teploty 
AQUAPUMP HYBRID umožňuje provoz těchto kombinací:

• Pouze tepelné čerpadlo/chladič
• Tepelné čerpadlo + Kondenzační kotel
• Pouze kondenzační kotel

Modulace provozního výkonu obou technologií je regulována 
tak, aby udržovala konstantní teplotu dodávanou oběma 
systémy; každý systém pracuje s jiným náběhem regulace a s 
rozdílnými hodnotami nastavení, závislými na zvoleném 
provozním režimu. (viz kap. 4.1).

Na dálkovém ovladači SmartWEB/EASY lze pro regulaci 
jednotlivých provozních režimů nastavit tyto parametry:

• ST= Nastavení teploty. To je hodnota, která je
kontrolována pro rozlišení požadavku na vytápění/
chlazení z obsluhovaného spotřebiče. Podle situace to
může být buď teplota vzduchu v prostředí nebo teplota
vody v zásobníku (TrIF) nebo rovněž teplota užitkové
vody (TSAN), pokud je nakonfigurována..

• T_EXT_RIF = Nastavení venkovní teploty (pouze pro
zimní provoz). Když venkovní teplota klesne pod tuto
hodnotu, vypne se tepelné čerpadlo. Toto nastavení má
pevně nastavenou hodnotu odchylky ON/OFF ±1°C

• Xd= Odchylka pro ST ON/OFF
• Xd2= Odchylka (pouze pro zimní provoz) pro rozlišení

limitní teploty, pod kterou je třeba aktivovat provoz kotle.

ZIMNÍ REGULACE
Provoz zařízení během fáze topení znamená, že za 
normálních podmínek (když je venkovní teplota vyšší než 
nastavená limitní hodnota TEXT rif) je neustále spuštěno 
tepelné čerpadlo, které má funkční přednost před 
kondenzačním kotlem. Kotel se spouští a vypíná podle toho, 
jak vzdálená je hodnota nastavení referenční teploty.
Způsob regulace pro zvyšující se TUTeNZA a pro klesající 
TUTeNZA je znázorněn v následujících grafech:

LETNÍ REGULACE
Provoz během letní fáze výroby studené vody je velmi 
jednoduchý. V tomto případě TEXT R|F a Xd2 nezasahují a 
probíhá jednoduché ovládání ON/OFF tepelného čerpadla s 
funkcí chladiče a s kontrolou teploty TUTENZA, jak je 
znázorněno na následujících grafech.

2

ST
ST - Xd

ST - Xd2

TUTeNZA

TeXTTeXT_rIF

OFF

pouze tepelné 

čerpadlo

kotel kotel+TČ

Zimní regulace pro klesající teplotu T UTENZA 

2

ST

ST + Xd

ST - Xd2

TeXTTeXT_rIF

SOLO	
kotel

pouze TČ

OFF

kotel
+TČ

Zimní regulace pro stoupající teplotu TUTeNZA

TUTeNZA

4

ST

ST+Xd

CHILLERON

OFF

TeXT

TeXT 

Letní regulace při stoupající teplotě TUTeNZA 

TUTeNZA

4

OFF

CHILLERON
ST

ST-Xd

Letní regulace při klesající teplotě  T UTeNZA

TUTeNZA
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4. INSTRUKCE PRO UŽIVATELE
Přečtěte si pozorně bezpečnostní upozornění uvedená 
na předchozích stranách. Uživatel smí provádět pouze 
úkony související s ovládacími prvky na dálkovém 
ovladači a v prostředí.

4.1. Nastavení provozních režimů
Pro nastavení požadovaného provozního režimu je nutné 
stisknout ikonu „MENU“ na hlavní stránce SMARTWEB/
EASY a potom ikonu „PROVOZNÍ REŽIM“.

Jakmile se dostanete do menu PROVOZNÍ REŽIM, můžete 
zvolit, v jakém režimu má AQUAPUMP pracovat, a sice podle 
těchto kritérií:

• oFF

• VYTÁPĚNÍ

• KLIMATIZACE

Po zvolení požadovaného režimu je možné vybrat jeden z 
těchto režimů:

• RUČNÍ

• ČASOVÁ PÁSMA

Po stisknutí ikony RUČNÍ se dostanete na tuto stránku:

na které lze zvolit délku trvání vybraného režimu a nastavit 
hodnotu referenční teploty  (TrIF). 

Stisknutím ikony u hesla ČASOVÁ PÁSMA se aktivuje 
naopak režim ovládaný ročním/týdenním kalendářem 
(podrobnosti viz následující kapitolu).

Při zvolení funkce DOČASNĚ OFF je možné nastavit dobu, 
kdy bude systém nuceně vypnutý, která bude mít přednost 
před dříve nastaveným režimem. Dobu trvání DOČASNÉHO 
OFF nastavíte ikonou na hlavní stránce:

4.2.	     Nastavení časových pásem
Pro naprogramování časových pásem je třeba stisknout 
ikonu „MENU“ na hlavní stránce SMARTWEB/EASY a potom 
ikonu „ČASOVÁ PÁSMA“.

Jakmile se dostanete do menu ČASOVÁ PÁSMA, je 
přístupné nastavení:

• KALENDÁŘ (roční)
• ProGr. ČASOVÁ PÁSMA (denní/týdenní)
• NASTAAVENÍ TEPLOT

Zvolíte-li KALENDÁŘ, dostanete se do podmenu, ve kterém 
lze naprogramovat provozní časy, během nichž budou v 
provozu časová pásma (PROG. KALENDÁŘ) a provozní časy 
(PROG. DOVOLENÉ), během nichž se bude po celých 24h 
udržovat jiná hodnota nastavení; na hlavní stránce se zobrazí 
tento symbol:

Pomocí menu PROG. ČASOVÁ PÁSMA je možné nastavit 
až 5 časových pásem během jednoho dne pro každý den v 
týdnu a také kopírovat a vložit nastavení jednoho dne do 
všech ostatních nebo do některého dalšího dne.
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Off

OK

10:15 Lun 01 GenHOME

20.0SET: OFF 

°C

10:15 Lun 01 GenMENU

Fasce Orarie

Sistema

Impostazioni

Modo

Hybrido

Regolazione

MeNU

PROVOZNÍ REŽIMModo

10:15 Lun 01 GenManuale

Temperatura

Durata Continuo

20.0

OK

10:15 Lun 01 GenFasce Orarie

Progr. Fasce Orarie

Calendario

Set. Temperature

10:15 Lun 01 GenHOME

°C20.0SET: OFF 

10:15 Lun 01 GenMENU

Fasce Orarie

Sistema

Impostazioni

Modo

Hybrido

Regolazione

MeNU

ČASOVÁ
PÁSMA

Fasce Orarie



31 Kód. HC0100.00IT ed.A-1509HY

HYBRIDNÍ OHŘÍVAČ VZDUCHU AQUAPUMP HYBRID

Zvolíte-li NASTAV. TEPLOT, můžete nastavit až 3 teploty ve 
funkci časová pásma a hodnotu referenční teploty Trif 
neutrální zóny (Xd).

• Komfort (Cm)
• ekonomy (ec)
• Nezámrzná (An)
• Neutrální zóna (Xd)

Hodnota nastavení ve funkci časová pásma bude brána jako 
TrIF při regulaci provozu AQUAPUMP.

4.3.	 Reset	závad
Pokud se vyskytne porucha, objeví se na hlavní stránce 
SMARTWEB/EASY symbol:

Stisknutím tlačítka „CPU SMART“ se dostanete na stránku 
pro komunikaci s elektronickými kartami tepelného čerpadla 
a kotle - tepelnému čerpadlu odpovídá řádek 01, kotli 
odpovídá řádek 02.

V případě závady se ve sloupci „Cod“ zobrazí kód vyskytnuvší 
se závady.
Dotekem na řádek odpovídající zařízení, které hlásí závadu, 
je možné závadu resetovat prostřednictvím menu „RESET 
ALARMŮ“.

Podrobnosti týkající se typů závad a jejich diagnostiky 
najdete v kapitolách 6.11 (kotel) a 7.8 (tepelné čerpadlo).

4.4.	 Monitorování provozu
Chcete-li monitorovat provoz AQUAPUMP, je nutné stisknout 
ikonu „Menu“ na hlavní stránce SMARTWEB/EASY a potom 
ikonu „HYBRID“.

Menu „HYBRID“ obsahuje dvě podmenu, ve kterých lze 
kontrolovat různé aktivní hodnoty nastavení podle typu 
nakonfigurovaného systému (PARAMETRY HYBRID) a 
monitorovat provozní parametry stroje v reálném čase 
(MONITOROVÁNÍ HYBRID), a to pomocí těchto funkcí:

• Kotel ON/OFF
• Tepelné čerpadlo oFF/LÉTO/ZIMA
• Ovládání výstupů R1/R2*
• Tepl. návratu Tepelné čerpadlo
• Tepl. přívodu Tepelné čerpadlo
• Tepl. přívodu Kotel
• Průtok vody l/h
• Tepl. venkovní
• Tepl. referenční
• Tepl. TUV (pokud je nakonfigurována)

(*) funkci „ovládání výstupů R1/R2“ odpovídají 4 možné 
hodnoty (0, 32, 64 a 96), které odpovídají kontaktům výstupů 
směrem k relé. Funkce jednotlivých výstupů je popsána v 
následující tabulce:

Hodnota Výstup r1 
Aktivace SAN

Výstup r2
By-pass kotel

0 No1 - Rozepnuto No2 - Aperto
Caldaia bypassata

32 No1 - Sepnuto No2 - Aperto
Caldaia bypassata

64 No1 - Rozepnuto No2 - Chiuso
Caldaia NON bypassata

96 No1 - Sepnuto No2 - Chiuso
By-pass NON bypassata
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02      OK     0000
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V případě, že je AQUAPUMP nakonfigurován také na 
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5. INSTRUKCE PRO MONT. TECHNIKA

Instrukce týkající se instalace a regulace kotle jsou 
vyhrazeny pouze povolanému technikovi. Čtěte bezpečnostní 
upozornění.
POZN.: úkolem montážního technika je poučit uživatele o 
správné obsluze stroje a informovat ho o existenci tohoto 
návodu a v něm obsažené kapitoly věnované koncovému 
uživateli.

5.1.	 OBECNÁ PRAVIDLA
Instalace kotle a ohřívače vzduchu musí být provedena v 
souladu s platnými předpisy týkajícími se projekce, instalace 
a údržby tepelných zařízení.

5.2.	 DOPRAVA A MANIPULACE

Vykládku z dopravních prostředků a přesun na místo určení je 
třeba provádět pomocí vhodných zařízení s odpovídající 
nosností.
Případné skladování tepelné jednotky v sídle zákazníka musí 
být zajištěno na vhodném místě, chráněném před deštěm a 
před přílišnou vlhkostí, a na co možná nejkratší dobu. Veškeré 
zdvihání a přemisťování smí provádět výhradně vyškolení 
pracovníci informovaní o pracovních postupech a o 
bezpečnostních a preventivních předpisech.
Obalový materiál získaný po vybalení stroje je třeba vytřídit a 
zlikvidovat v souladu s legislativou země určení.
Během vybalování je nutné zkontrolovat, že stroj ani další 
části, které jsou součástí dodávky, neutrpěly škody, a že 
odpovídají objednávce. Pokud budou zjištěny vady či 
nedodání objednaných částí, informujte neprodleně 
dodavatele.

Během vykládání a umisťování jednotky je třeba věnovat 
maximální pozornost tomu, aby nedošlo k prudkým nebo 
násilným pohybům, a tím k poškození vnitřních částí. 
Jednotky lze zdvihat také pomocí vysokozdvižného vozíku 
nebo pásů, ale tak, aby nedošlo k poškození bočních a 
horních panelů opláštění jednotky. Jednotka musí být při 
manipulaci neustále ve vodorovné poloze.

Poznámka: Výrobce neodpovídá za škody způsobené 
během přepravy, vykládky, manipulace atd.

5.3.	Montážní příslušenství 
Dodávka zařízení zahrnuje: 

AQUAPUMP	HYBRID	HY:
• 1 ks koncovky pro odvod spalin Ø60 z plastu včetně

sběrače spalin;
• 1 ks dálkového ovladače Smart EASY (na objednávku Smart WEB).

Ohřívače vzduchu	ABXXXIT-00H0:
• 2 ks hadic pro každý ohřívač vzduchu

(G1“ pro AB034, G3/4“ pro AB018) v délce 0,5 metru 
s těsněními;

• 1 ks konzoly pro upevnění vnitřní jednotky;
• 1 ks konzoly pro upevnění vnitřní jednotky;

5.4.	 Instalace stroje 	AQUAPUMP	HYBRID	-	HY

Modely série AQUAPUMP HYBRID jsou projektovány a 
vyrobeny pro venkovní instalaci, je tedy absolutně nutné, aby 
nebyly umístěny pod střechou nebo v blízkosti velkých rostlin 
a zdí, které by bránili cirkulaci vzduchu. Je vhodné podložit 
pod jednotku desku o vhodných rozměrech. Jednotky 
přenášejí do země slabé vibrace, je tedy nutné vložit mezi 
podkladový rám a opěrnou plochu antivibrační podložky. Je 
velmi důležité zabránit výměně vzduchu mezi sáním a 
výfukem, jinak dojde k negativnímu ovlivnění vlastností 
jednotky či dokonce k přerušení běžného provozu. Z tohoto 
důvodu je třeba zajistit minimální servisní vzdálenosti, jak jsou 
uvedeny na následujícím obrázku. 

MODEL A B* C D E**
HY434IT 1500 500 400 400 500
HY534IT 1500 500 400 400 500

* Prostor doporučený pro instalaci a údržbu.
** Prostor doporučený pro servis, údržbu a instalaci kouřovodu.
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Hydraulické přípojky musí být provedeny v souladu s 
platnými místními nebo národními předpisy, potrubí může být 
z nerez oceli, pozinkované oceli nebo z PVC. Dále musí být 
potrubí správně nadimenzováno na základě jmenovitého 
průtoku vody jednotkou a na základě tlakových ztrát 
hydraulického okruhu. Všechna připojení hydraulického 
okruhu musí být z materiálu s uzavřenými póry o vhodné 
tloušťce. Stroj musí být k potrubí připojen pružnými spojkami.

Doporučujeme do hydraulického okruhu nainstalovat tyto 
prvky:

• ruční klapky/žaluzie pro oddělení chladiče 
od hydraulického okruhu,

• kovový filtr ve tvaru Y (na zpětném potrubí) s kovovou 
síťkou ne větší než 1mm,

• naplňovací a vypouštěcí ventil, je-li to nutné.

V kapitole Technické údaje jsou uvedeny grafy průtoku a 
výtlačné výšky kotle a ohřívačů vzduchu.
Tabulka na str. 23 udává indikativní průměry trubek, které 
je vhodné použít.

AQUAPUMP HYBRID na straně tepelného čerpadla je 
konstruován tak, že dno jednotky slouží jako vanička na 
zachycování kondenzátu. Sériově je dodávána plastová 
přípojka, kterou je možné namontovat do příslušného místa 
pod dnem a která umožňuje připojení potrubí pro odvod 
kondenzátu do kanalizace.

5.5.	 Instalace ohřívače vzduchu

2. K upevnění konzoly (1) použijte hmoždinky vhodné
pro daný typ stěny a pro průměr šroubu maximálně M10. 
POZN.: Ujistěte se, že typ hmoždinky (není součástí 
dodávky) je vhodný pro daný typ zdi a dostatečný 
pro hmotnost ohřívače vzduchu.

3. Upevněte konzolu na zeď a ujistěte se, že je dokonale svislá. 
Během montáže použijte 2 podložky Ø40, které jsou 
součástí výbavy ohřívače vzduchu.

4. Utáhněte samosvorný šroub ØM8 (3) v matici umístěné ve 
spodní části ohřívače vzduchu.

5. Upevněte jednotku ke konzole zasunutím samosvorného 
šroubu do spodního otvoru v konzole. Poté pomocí šroubu (6) 
ohřívač vzduchu připevněte.

6. Samosvorný šroub zajistěte maticí M8 (7)
7. Společně s ohřívačem vzduchu jsou dodávány podložky 

proti vyšroubování (5): pro upevnění ohřívače vzduchu je 
použití těchto podložek povinné.

5.6.	 Propojení AQUAPUMP a ohřívače
Připojte obě hadice k vnitřní jednotce pomocí sériově 
dodávaných těsnění. Přívodní okruh AQUAPUMP HYBRID musí 
být propojen se vstupem do vnitřní jednotky a zpětný okruh 
AQUAPUMP HYBRID s výstupem z vnitřní jednotky (viz šipky na 
ohřívači a indikace na venkovní jednotce).

Na vstupu vody do kotle musí být povinně 
namontován filtr ve tvaru Y, aby nedošlo k 
ucpání výměníku HYBRIDNÍHO OHŘÍVAČE 
VZDUCHU. Viz schéma instalace kap. 5.11

Přípojka
pro odvod

kondenzátuMísto pro připojení odvodu 
kondenzátu

Přípojka namontovaná k jednotce

10,70

13
0

HA0047 C2 005

6

5

1

5

73

2

DETTAGLIO B 
SCALA 1 : 2

17 C09945.01 VENTIL.ZIEHL D.450 1V 
PLAST.IP54 1

7 X01017 Dado M8 Zn c/Rondela 
Autofrenante 1

6 X01016 VITE M 8X40 TEZN 
C/ROND.ZIGR.  1

5 X00200 Rosetta Ø8 9x24x1.6 larga zn 
UNI 6593 2

4 1

3 X01261 VITE M 8X35 PRIGIONIERA 
RADICE MEDIA  1

2 C09614 ROSETTA D10 10X40X1,6 
LARGA ZN 2

1 C09672.01 MENSOLA AEROTERMI 
TUBOLARE 3 PIEGHE 1

Articolo 
num. Codice Descrizione Default/Qua

ntità

1. Vyvrtejte dva otvory o rozteči 130 mm do zdi, na kterou
chcete připevnit ohřívač vzduchu.
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5.7.	 Elektrické zapojení
Zkontrolujte, že elektrické napájení odpovídá nominálním 
hodnotám jednotky (napětí, fáze, frekvence) uvedeným na 
štítku.
Elektrické zapojení musí odpovídat schématu zapojení, které 
je přiloženo k jednotce, a místním či národním předpisům 
(použijte hlavní jistič, proudové chrániče jedné linky, 
odpovídající uzemnění atd.).
Napájecí kabely, elektrické jističe a pojistky musí být 
nadimenzovány v souladu s údaji uvedenými ve schématu 
zapojení jednotky a v tabulce Technické charakteristiky. 

POZOR: Napájecí napětí nesmí mít odchylky větší než ±10% oproti nominální hodnotě. Pokud tato 
tolerance nebude dodržena, prosíme, kontaktujte naše technické oddělení.

POZOR: Elektrické napájení musí odpovídat výše uvedeným limitům. V opačném případě bude okamžitě 
ukončena záruka. Před zahájením jakýchkoliv úkonů se ujistěte, že je elektrické napájení odpojeno.

POZOR: Před kotlem musí být povinně nainstalován vícepólový úsekový vypínač s odpovídajícím 
elektrickým jištěním.

POZOR: Průtokoměr (FLUX na předchozím 
hydraulickém schématu a prvek instalovaný 
ve výrobě) musí být VŽDY připojován podle 
pokynů uvedených ve schématu zapojení. 
Nikdy nepropojujte kontakty na svorkovnici 
průtokoměru (DI1). Budou-li kontakty 
průtokoměry poškozeny nebo propojeny 
nesprávně, dojde k předčasnému ukončení 
záruky.

Svorkovnice

Připojení ke svorkovnici smí provádět výhradně kvalifikovaný pracovník.

Připojovací svorkovnice se nachází pod panelem, na kterém je hlavní vypínač s funkcí blokování dveří. 

Zvýrazněné svorky jsou volné, k dispozici pro zapojení, které je úkolem montážního technika.
Podrobnosti o elektrickém zapojení najdete ve schématech zapojení kód JC0150.00 [HY434I a kód 
JC0160.00 [HY534], které jsou součástí dodávky.

SVORKA TYP ZAPOJENÍ
GND 230V, 50Hz

[mod. HY434IT]
400 Vac, 50Hz 
[mod. HY534IT]

Vodič uzemnění
N1 Nulový vodič ze sítě
L1 Fázový vodič ze sítě
L2 Fázový vodič ze sítě [pouze HY534]
L3 Fázový vodič ze sítě [pouze HY534]
L* napájení kotle Fázový vodič od kotle
N* Nulový vodič od kotle
NC1 digitální výstup R1

230 Vac s přepínačem

Koncovka napájení, rozpínací (230V AC) trojcestný ventil pro bojler TUV
N Nulová koncovka napájení (230V AC) trojcestný ventil pro bojler TUV

NO1 Koncovka napájení spínací (230V AC) trojcestný ventil pro bojler TUV
NC2* digitální výstup R2

230 Vac s přepínačem Zapojení přepojovacího ventilu pro vyloučení kotle N2*
NO2*
NC3* digitální výstup suchý 

kontakt přepínače Zapojení koncového mikrospínače přepojovacího ventilu pro vyloučení kotle N3*
NO3*
DI1* digitální vstup Kontakt průtokoměru tepelného čerpadlaDI1*

onoff* digitální vstup Kontakt on/off dálkového ovládání tepelného čerpadla (sepnuto=ON/rozepnuto=OFF)
onoff*
Y2 analogový výstup 0-10V Výstup 0-10V pro ohřívač vzduchu0V
12V výstup napájení 12Vdc Výstup pro napájení SmartWEB/EASY
R+ sériová komunikace 

RS485

Zapojení signálu modbus + SmartWEB/EASY
R- Zapojení signálu modbus - SmartWEB/EASY

GNDR Zapojení kostry modbus SmartWEB/EASY 
(*) již připojené svorky, jejich zapojení neodpojovat, ani neměnit



35 Kód. HC0100.00IT ed.A-1509HY

HYBRIDNÍ OHŘÍVAČ VZDUCHU AQUAPUMP HYBRID

Zapojení dálkového ovladače Smart WEB/EASY
 
Pro připojení ovladače Smart WEB/EASY použijte příslušný 
konektor. Elektrické napájení připojte tak, aby byla dodržena 
správná polarita. Síť RS485 připojte k příslušným svorkám a 
opět dodržte správnou polaritu.

Elektrické zapojení ohřívače vzduchu

Elektrický obvod a především průřez vodičů musí 
odpovídat maximálnímu příkonu stroje (viz tabulku 
Technické charakteristiky). Udržujte vodiče mimo dosah 
zdrojů tepla.

POZN.: Před ohřívač vzduchu je povinné namontovat 
multipolární úsekový vypínač s vhodným elektrickým 
jištěním.

Elektrické zapojení proveďte podle následujícího schématu. 

Řídicí zapojení
1 - GND (MODRÁ)
2 - TACH (ZELENÁ)   
3 - input 0-10V (ŽLUTÁ) 
4 - output +10V (ČERVENÁ)

Zapojení výkonu 
5 - Pe (ŽLUTÁ/ZELENÁ) 
6 - N (MODRÁ)
7 - l (HNĚDÁ) 

Svorkovnice
AQUAPUMP HYBRID   0V    Y2     

1 2 7643 5

MOTOR
VENTILÁTORU

 0V  0-
10

V

 N  l

Zapojení signálu 0-10V

Hlavní vypínač
(montážní technik)

Elektrické zapojení 
230VaC/1F /50hz

Vnitřní
sonda

 Zapojení MOD BUS RS485 

 Zapojení napájení

   1        2       3       4        5       6       7        8       9      10

AN1 AN2 AN3

Zapojení
externích NTC sond – na objednávku

Svorkovnice 
AQUAPUMP HYBRID12V    gnd    r+     r-

SMArTeASY
SMArTWeB

1

10

1 4

 12V   gnd     r+     r-  
1       2       3       4

Kontakt ON/OFF na dálku
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5.8.	 Konfigurace SmartWEB/EASY

AQUAPUMP HYBRID může fungovat pouze v kombinaci 
s dotykovým dálkovým ovladačem SMARTEASY nebo 
SMARTWEB.	

Dotykový ovladač SmartWEB/EASY vznikl pro ovládání 
různých typů strojů značky ApenGroup určených pro 
vytápění, ventilaci a chlazení. Pokud je používán jako nástroj 
k ovládání a nastavování systému AQUAPUMP HYBRID, je 
nutné, aby byl pro tyto účely nakonfigurován. Postup je 
jednoduchý a rychlý. Na hlavní stránce stiskněte tlačítko 
„menu“ a pak klikněte na ikonu „systém“ a budete vyzvání k 
zadání hesla 1. úrovně (111).

Po vložení hesla první úrovně vyberte menu „konfigurace 
systému“ a potom funkci „Hybrid“.

Nyní se dostanete do menu „Ovládání Hybridu“ a pomocí 
menu „Typ systému“ lze nadefinovat, jak hodláte 
AQUAPUMP HYBRID používat, výběrem ze čtyř možných 
typologií:

0	-	Ohřívač vzduchu

Tento typ systému zvolte, chcete-li používat AQUAPUMP 
HYBRID v kombinaci s jedním nebo více ohřívači vzduchu 
kód ABXXXIT-00H0.

V tomto případě bude referenční teplotou (TRIF), kterou bude 
SmartWEB/EASY kontrolovat, teplota vzduchu v prostředí.

1	-	Zásobník

Tento typ systému zvolte, chcete-li používat AQUAPUMP 
HYBRID v kombinaci se zásobníkem technické vody, 
hydraulickým separátorem nebo nádrží.

V tomto případě bude referenční teplotou (TRIF), kterou bude 
SmartWEB/EASY kontrolovat, teplota užitkové vody.

2	-	Zásobník + boiler

Tento typ systému zvolte, chcete-li používat AQUAPUMP 
HYBRID v kombinaci se zásobníkem technické vody, 
hydraulickým separátorem nebo nádrží a současně chcete 
pomocí další nastavené teploty ovládat boiler na užitkovou 
vodu tak, aby dodával teplou užitkovou vodu.

V tomto případě bude referenční teplotou (TRIF), kterou bude 
SmartWEB/EASY kontrolovat, teplota vody v zásobníku, a 
teplota TUV (TSAN) bude měřena sondou umístěnou v boileru 
na užitkovou vodu.

3	-	Ohřívač vzduchu + boiler

Tento typ systému zvolte, chcete-li používat AQUAPUMP 
HYBRID v kombinaci s jedním nebo více ohřívači vzduchu 
kód ABXXXIT-00H0 a současně chcete pomocí další 
nastavené teploty ovládat boiler na užitkovou vodu tak, aby 
dodával teplou užitkovou vodu.

V tomto případě bude referenční teplotou (TRIF), kterou bude 
SmartWEB/EASY kontrolovat, teplota vzduchu v prostředí, a 
teplota TUV (TSAN) bude měřena sondou umístěnou v boileru 
na užitkovou vodu.

10:15 Lun 01 GenHOME

20.0SET: OFF 

°C

10:15 Lun 01 GenMENU

Fasce Orarie

Sistema

Impostazioni

Modo Regolazione

10:15 Lun 01 GenSistema

***

1 20 3 4

5 6 7 8 9
X

MeNU

SYSTÉM
Sistema

10:15 Lun 01 GenSistema

Reset Impostazioni Iniziali

Configurazione Impianto

Ethernet

RS485

OK

10:15 Lun 01 GenConfigurazione Impianto

Hybrido

Generatori Aria Calda

Caldaie

Nessuno

OK

10:15 Lun 01 GenGestione Hybrido

Gestione Sonde

Set-Point Hybrido

OK

Tipo impianto 0

KONFIGURACE 
SYSTÉMU

HYBrID

10:15 Lun 01 GenTipo Impianto

0 - Aerotermo

1 - Accumulo

2 - Accumulo + Sanitario

3 - Aerotermo + Sanitario

OK

U systému typu 2 a 3 má výroba teplé užitkové vody 
vždy přednost před kontrolou TRIF.	 Když je systém 
nastaven na výrobu TUV, aktivuje se výstup do relé, 
které řídí přepínací ventil, jenž musí být umístěn do 
okruhu montážním technikem.
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Jakmile vyberete typologii systému, je nutné přejít do menu 
„Ovládání Sond“ a definovat, ke kterému ze 4 NTC vstupů 
bude připojena sonda, která bude měřit referenční teplotu 
(TRIF) a případně i sonda, která bude měřit teplotu užitkové 
vody (TSAN).

Možnosti jsou:

• NTC_On_board: měření sondy NTC vestavěné
v ovladači SmartWEB/EASY

• AN1_ext: měření externí sondy NTC (doplňkové)
připojené na svorky 5-6 ovladače SmartWEB/EASY

• AN2_ext: měření externí sondy NTC (doplňkové)
připojené na svorky 7-8 ovladače SmartWEB/EASY

• AN3_ext: měření externí sondy NTC (doplňkové)
připojené na svorky 9-10 ovladače SmartWEB/EASY

Pokud k měření jedné a téže teploty přidružíte více než jednu 
sondu (TRIF nebo TSAN), bude SmartWEB/EASY zobrazovat 
aritmetický průměr hodnot obou nakonfigurovaných sond.

Jakmile budou používané sondy nakonfigurovány, je možné 
přejít do menu „Nastavení Hybrid“, v němž se zobrazují tyto 
programovatelné hodnoty:

• Nastav. kotel* = Nastavení teploty dodávané kotlem
[použito pouze pro provozní režimy 0 a 3].

• Nastav. tepelné čerpadlo teplá* = Nastavení teploty
dodávané tepelným čerpadlem při zimním provozu
[použito pouze pro provozní režimy 0 a 3].

• Nastav. Tepelné čerpadlo studená* = Nastavení teploty
dodávané tepelným čerpadlem při letním provozu.

• Temp. EXT_Rif**= Nastavení teploty venkovního
vzduchu, jedná se o hodnotu, pod níž se tepelné
čerpadlo neuvede do provozu (pevná odchylka ±1°C).

• Xd2 Kotel* = Hodnota odchylky, která rozlišuje referenční
teplotu (TRIF), pod níž bude uveden do provozu také
kotel.

• Nastav. TUV** (STSAN) = Nastavení teploty TUV
[zobrazuje se pouze pro provozní režimy 2 a 3].

• Xd TUV**  = Hodnota odchylky, která rozlišuje aktivaci
nebo deaktivaci požadavku o TUV podle hodnoty STSAN 
[zobrazuje se pouze pro provozní režimy 2 a 3].

• Xd2 TUV** =Hodnota odchylky, která rozeznává hodnotu
teploty TUV (TSAN), pod kterou bude uveden do provozu i
kotel [zobrazuje se pouze pro provozní režimy 2 a 3].

• FC Kotel* = Korekční faktor pro výpočet hodnoty
nastavení kotle [zobrazuje se pouze pro provozní režimy
1, 2 a 3].

• FC Tepelné čerpadlo* = Fat Korekční faktor pro výpočet
hodnoty nastavení tepelného čerpadla v zimě [zobrazuje
se pouze pro provozní režimy 1, 2 a 3].

(*) podrobnosti o používání těchto hodnot pro určení 
provozních nastavení najdete v následující tabulce.
(**) podrobnosti o používání těchto hodnot pro regulaci viz 
kap. 3.7

Výběr různých provozních režimů znamená také různé 
ovládání provozních nastavení kotle a tepelného čerpadla v 
závislosti na pracovním režimu.

Podrobnosti o hodnotách nastavení podle jednotlivých 
provozních režimů jsou popsány v této tabulce:

Typ
systému 

Set- 
point

Vytápění Klimatizace Užitková 
voda

0
Kotel Set Caldaia

TČ Nast. TČ teplá Nast. TČ studená

1
Kotel STrIF+FCClD

TČ STrIF+FCTČ
Nast. TČ studená

2
Kotel STrIF+FCClD STSAN+FCClD

TČ STrIF+FCTČ Nast. TČ studená STSAN+FCTČ

3
Kotel Nast. kotle STSAN+FCClD

TČ Nast. TČ teplá Nast. TČ studená STSAN+FCTČ

10:15 Lun 01 Gen

AN1_Ext

AN2_Ext

Gestione Sonde

T_SAN

NONE

OK

AN3_Ext NONE

NTC_On Board T_RIF

10:15 Lun 01 Gen

Set PdC Caldo    C°

Set PdC Freddo    C°

Set Caldaia    C°

Set-Point Hybrido

65.0

45.0

7.0

OK

Temp EXT_RIF    C° 3.0

Jakmile bude systém nakonfigurován, je možné 
monitorovat jeho funkce pomocí menu 
MONITOROVÁNÍ HYBRIDu, jak bylo popsáno v 
kapitole 4.4.
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5.9.	 Provoz ohřívače vzduchu
V provozních režimech 0 a 3, které předpokládají kombinaci 
s jedním nebo více ohřívači vzduchu kód ABXXXIT-00H0, se 
kromě ovládání provozu kotle a tepelného čerpadla vysílá 
také signál 0-10V do ohřívače vzduchu pro automatické 
ovládání rychlosti otáčení ventilátorů.

Rychlost otáčení je řízena v závislosti na těchto parametrech 
nastavitelných na kartě CPU_PLUS kotle.

Par. Popis Hodnota default
H12 Napětí při min. rychlosti 4 V
H13 Napětí při max. rychlosti 10,0 V
H18 Napětí klimatizace 4 V
H19 Teplota při min. rychlosti 35°C
H20 Teplota při max. rychlosti 60°C

Během vytápění je hodnota signálu 0-10V, vysílaného do 
ohřívače vzduchu, závislá na teplotě naměřené sondou pro 
teplotu vody stroje AQUAPUMP (sonda NTC1 - sonda 
dodávky kotle) a bude se měnit lineárně mezi hodnotou 
minimálního napětí (par. H12) při teplotě odpovídající 
minimální rychlosti (par. H19) a hodnotou maximálního 
napětí (par. H13) při teplotě odpovídající maximální rychlosti 
(par.H20), jak ukazuje následující graf.

Během fáze klimatizování bude hodnota napětí vysílaná do 
ohřívače vzduchu odpovídat parametru H18.

Během režimu na výrobu teplé užitkové vody bude hodnota 
napětí vysílaného do ohřívače vzduchu = 0 V, takže ventilace 
bude přerušena, dokud nepřijde požadavek na výrobu TUV.

Informace o změně parametrů pro regulaci rychlosti ohřívačů 
najdete v kapitole (6.10).

5.10.	 Naplňování hydraulického okruhu
Postup při naplňování nebo doplňování vody je stejný pro 
všechny modely.

NAPLŇOVÁNÍ:
• Ujistěte se, že okruh mezi vnitřní jednotkou a systémem

AQUAPUMP HYBRID byl propojeno správně a že byl 
dodržen směr přívodu i návratu;

• Ujistěte se, že automatické odvzdušňovací ventily,
umístěné na oběžném čerpadle nebo na kotli a na 
baterii ohřívače/ů vzduchu, jsou otevřené.

• Pomocí výkonného naplňovacího systému připojte
zařízení ke zkoušecímu čerpadlu se zásobníkem plným 
vody s glykolem (je-li to nutné). Naplňte směsí, dokud 
tlak nedosáhne cca 2 barů.

• Potrubí odvzdušněte;
• Po odvzdušnění zkontrolujte na displeji, že tlak v okruhu

je vyšší než 1bar; nižší hodnoty způsobí chybové
hlášení F80, neboť zasáhne presostat minimálního tlaku
vody [nastavený na 0,6bar].

Doplnění vody s glykolem
V případě úniku vody, nebo pokud je nutné hydraulický okruh 
doplnit, je třeba nejprve zjistit a vyřešit příčinu úniku a poté 
doplnit okruh vodou s glykolem podle výše uvedeného 
postupu.

GLYKOL	
Společnost APEN GROUP testovala a doporučuje pro své 
stroje používat glykol ALPHI 11 značky Fernox. K dostání 
jsou různá balení o různých objemech v těchto sadách:
kód obsah
C07200-05 5 litri
C07200-25 25 litri

Použití glykolu jiného chemického složení zapříčiní 
ukončení záruky na výměník.

Pozn.: uvedené poměry glykolu udávají podíl glykolu ve 
směsi (voda/glykol) a nikoliv podíl glykolu přidaného do vody, 
například: směs 10 litrů 30% glykolu se skládá ze 7 litrů vody 
(70%) a ze 3 litrů glykolu (30%).

POZN.: Podíly glykolu a limitní teploty uvedené na str. 23 
jsou informativní. Připomínáme, že kotel je certifikován 
pro provoz při venkovních teplotách do max. -15°C, ne 
více. 

V

H13

H12

H19 H20 T[°C]
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5.11.	 Plynové a hydraulické přípojky
Připojení plynu
Připojení plynu proveďte podle platných předpisů a používejte pouze certifikované komponenty.
Kotel systému AQUAPUMP je dodáván včetně:

• dvojitého plynového ventilu;
• stabilizátoru tlaku;
Všechny komponenty jsou namontovány uvnitř stoje;
Aby byla instalace kompletní a v souladu s platnými předpisy, je třeba do okruhu instalovat ještě tyto komponenty:
• plynový kohout
• antivibrační podložku;
• plynový filtr [bez stabilizátoru].

Pozn.: Pro připojení plynu k zařízení nepoužívejte přímo závitové spojky.

Hydraulické přípojky
Podle instrukcí v kap. 5.4 realizujte hydraulický okruh, jak znázorňuje obrázek. 

LEGENDA
1 Plynový elektroventil hlavního hořáku
2 Stabilizátor tlaku
3 Pojistný plynový ventil
4 Plynový filtr - (malého průřezu, namontovaný v plynovém ventilu)

5 Plynový kohout  
6    Antivibrační podložka 
7    Plynový filtr 

Schéma instalace  HY434/HY534

Přímo na kotli

Doplní montážní technik

1 2 3

1. Kovový filtr ve tvaru Y (s kovovou síťkou ne větší než 1mm)
2. Ruční klapky pro úsekové rozdělení okruhu
3. Naplňovací jednotka

Doplní montážní technik
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5.12.	 Připojení kouřovodu
AQUAPUMP HYBRID je dodáván včetně kouřovodu typu 
B23P z plastového materiálu [polypropylénu] bílé barvy, který 
se skládá z komínové koncovky Ø60 s jímkou pro rozbor 
spalin.

Kotel je vybaven sondou NTC na výstupu spalin a tepelnou 
pojistkou na výměníku, která chrání polypropylénový 
kouřovod.
Kotel může podle italských předpisů vypouštět spaliny přímo 
přes zeď, neboť je klasifikován jako zařízení s nízkými 
emisemi NOx [viz Technické charakteristiky].

Pokud bude komín veden přes střechu, je možné použít toto 
příslušenství:

G15821-06-100	 TRUBKA	60	L=1000	TL.2,0
G15811-06-90	 KOLENO	Ø60-90°	TL.2,0
G15811-06-45	
G15831-06-V	
G15816-06-08	

KOLENO	Ø60	a	45°	TL.2,0
KRYT Ø60 SVISLÝ, PROTIDEŠŤOVÝ 
REDUKCE M-F Ø60-80

G15821-08-100	 TRUBKA	Ø80	L=1000	TL.2,0
G15831-08-V	 KRYT	Ø80	SVISLÝ, PROTIDEŠŤOVÝ

Maximální délka realizovatelná s rovnou polypropylénovou 
trubkou Ø60 je 4 metry, a týká se lineárního úseku.

Pokud se používají kolena, je třeba z maximální délky 
odečíst:

• 1,5m za každé koleno Ø60 PP 90° s širokým poloměrem;
• 1,0m za každé koleno Ø60 PP 45° s širokým poloměrem.

POZOR: zkontrolujte správnou polohu dešťového krytu 
na kouřovodu kotle, jinak se v případě deště může dostat 
voda do stroje.

Je-li kouřovod delší než 4 metry, je třeba použít redukci 
60M/80F, kód G15816-06-08, a přejít na kouřovod o Ø80. Při 
použití rovného kouřovodu Ø80 PP je maximální proveditelná 
délka 8m.
Pokud se používají kolena, je třeba z maximální délky 
odečíst:
• 0,7m za každé koleno Ø80 90° s širokým poloměrem;
• 0,3m za každé koleno Ø80 45° s širokým poloměrem.

Pozn.: na kouřovodu musí být povinně jímka pro rozbor 
spalin, a to ve vzdálenosti ne více než 1m od kotle.

5.13.		 Připojení odvodu kondenzátu
Ohřívač vzduchu AQUAPUMP HYBRID je zařízení, ve 
kterém je instalován kondenzační kotel, a proto má přípojku 
pro trubku Ø19 pro odvod kondenzátu.

Stroj je vybaven spalinotěsným sifonem s vnitřním 
plovákem, který brání úniku spalin přes odvod 
kondenzátu i v případě, že je nedostatek vody.

Varování
Vznik vody z kondenzátu se děje při teplotách nižších nebo 
rovných 50°C. Pro odvod kondenzátu používejte trubky z 
PVC a veškeré materiály vhodné pro horké potrubí: nerez 
ocel, silikon atd.
Nepoužívejte pozinkované železo a měď. 

Volný odvod
Je-li to dovoleno, může být kondenzát vyveden přímo ven 
bez systému pro sběr kondenzátu.
V takových případech doporučujeme vyvést odvod 
kondenzátu přímo k zemi bez použití certifikovaného sifonu.

Neutralizace kondenzátu
Kondenzát vznikající při spalování metanu má kyselost 
3,5-3,8 pH.
Apen Group má na objednávku k dispozici soupravu 
(G14303) pro neutralizaci kondenzátu. Soupravu tvoří:
• Plastová nádržka pro sběr kondenzátu;
• Uhličitan vápenatý.

Ochrana proti mrazu
V případě venkovní instalace ve zvláště studených oblastech, 
kde hrozí riziko, že kondenzát zamrzne, doporučujeme okruh 
pro odvod kondenzátu chránit.
Doporučujeme vést okruh pro zachycování kondenzátu uvnitř 
vytápěných prostor a použít utěsněný sifon. Pokud by okruh 
byl veden venku, musí být potrubí za sifonem ukončno 
otevřeným způsobem, aby případná tvorba ledu nebránila 
odtoku kondenzátu.
V každém případě se však doporučuje vést co nejdelší úsek 
vnitřkem vytápěného prostoru a svádět kondenzát například 
pomocí nakloněné trubky na úroveň podlahy.

ZAŘÍZENÍ NASTAVENÉ NA G20 [METAN]

Model Teplota	
spalin	[°C]

Obsah
	CO2

Průtok spalin
[kg/h]

HY434 85 9,2 60,4
HY534 85 9,2 60,4

ZAŘÍZENÍ NASTAVENÉ NA G31 [LPG.]

Model Teplota spalin	
    [°C]

Obsah
CO2

Průtok spalin
[kg/h]

HY434 85 9,6 53,6
HY534 85 9,6 53,6

Podrobnější informace v servisním středisku Apen Group. 

Sada G14903 pro neutralizaci kyselého kondenzátu

Výstup pH 
neutrálního 
kondenzátuVstup kyselého 

kondenzátu
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6.  INSTRUKCE PRO SERVISNÍ TECHNIKY - KOTEL
První spuštění smí být provedeno výhradně autorizovanými servisními středisky.
První spuštění zahrnuje také rozbor spalování, který musí být povinně proveden. Zařízení je certifikováno v 
zemích EU i mimo EU pro jednotlivé níže uvedené kategorie plynů.

6.1. Tabulka zemí - kategorie plynu

Na obalu každého ohřívače je jednoznačně uvedeno: země určení, kategorie plynu a kód stroje, vše v jazyce cílové země.

Prostřednictvím kódu je možné dohledat seřízení stroje provedené ve výrobě:

Kódy bez přípony:
• HY434IT nepřítomnost přípony znamená, že zařízení bylo zkolaudováno a nastaveno pro zemní plyn 

[G20]

Kódy s příponou:
čtvrté písmeno udává typ plynu, pro který bylo zařízení nastaveno:

• HY434Fr-xxx0
• HY434MT-xxx1
• HY434Nl-xxx2
• HY434HU-xxx3

0 znamená, že zařízení bylo zkolaudováno a seřízeno pro zemní plyn [G20] 
1 znamená, že zařízení bylo zkolaudováno a seřízeno pro LPG [G31]
2 znamená, že zařízení bylo zkolaudováno a seřízeno pro zemní plyn 'L' [G25] 
3 znamená, že zařízení bylo zkolaudováno a seřízeno pro zemní plyn [G25.1]

Další samolepicí štítek, umístěný v blízkosti plynové přípojky, jasně uvádí, pro jaký plyn a pro jaký napájecí tlak bylo zařízení 
seřízeno a zkolaudováno. 

Země Kategorie Plyn Tlak Plyn Tlak
AT II2H3B/P G20 20 mbar G30/G31 50 mbar
BE	<70kW I2e(S)B, I3P G20/G25 20/25 mbar G31 37 mbar
CH II2H3B/P G20 20 mbar G30/G31 50 mbar
DE II2ell3B/P G20/G25 20 mbar G30/G31 50 mbar
DK,	FI,	GR,	SE,	NO	 II2H3B/P G20 20 mbar G30/G31 30 mbar
ES,	GB,	IE,	PT,	SK II2H3P G20 20 mbar G31 37 mbar
IT,	CZ II2H3B/P G20 20 mbar G30/G31 30 mbar
FR II2esi3P G20/G25 20/25 mbar G31 37 mbar
LU II2e3P G20/G25 20 mbar G31 37/50 mbar
NL II2l3B/P G25 25 mbar G30/G31 50 mbar
HU II2HS3B/P G20/G25.1 25 mbar G30/G31 30 mbar
CY,	MT I3B/P G30/G31 30 mbar
EE,	LT,	SI,	AL,	MK II2H3B/P G20 20 mbar G30/G31 30 mbar
LV I2H G20 20 mbar
IS I3P G31 37 mbar
BG,	RO,	HR,	TR II2H3B/P G20 20 mbar G30/G31 30 mbar
PL II2e3B/P G20 20 mbar G30/G31 37 mbar
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6.2.	 Tabulka s údaji pro seřízení plynu

PRO VŠECHNY TYPY PLYNU

Typ stroje HY434/534

Hodnoty offset plyn. ventilu Pa -1,0±0,8

TYP PLYNU G20

Typ stroje HY434/534

KATEGORIE Podle země určení - viz předchozí tabulku

NAPÁJECÍ TLAK [mbar] 20 [min 17 - max 23]      [pro Maďarsko 25 mbar]

Ø PLYNOVÉ CLONY [mm] 7,5

OXID UHLIČITÝ CO2 [%] 9,1 ±0,2 [cat. H]   -   9,4 ±0,2 [cat. E]

SPOTŘEBA PLYNU (15°C-1013mbar) [m3/h] 3,71÷0,80

TYP PLYNU G20 - Švýcarsko
Typ stroje HY434/534
KATEGORIE Podle země určení - viz předchozí tabulku
NAPÁJECÍ TLAK [mbar] 20 [min 17 - max 23]
Ø PLYNOVÉ CLONY [mm] 7,5
OXID UHLIČITÝ CO2 [%] 8,6
SPOTŘEBA PLYNU (15°C-1013mbar) 3,71÷0,80

TIPO	DI	GAS	G25	[cat	L-LL]

Typ stroje HY434/534

KATEGORIE Podle země určení - viz předchozí tabulku

NAPÁJECÍ TLAK [mbar] 25 [min 20 - max 30] - [pro Německo 20 mbar]

Ø PLYNOVÉ CLONY [mm] -

OXID UHLIČITÝ CO2 [%] 9,1 ±0,2

SPOTŘEBA PLYNU (15°C-1013mbar) [m3/h] 4,21÷0,88

TIPO	DI	GAS	G30

Typ stroje HY434/534

KATEGORIE Podle země určení - viz předchozí tabulku

NAPÁJECÍ TLAK [mbar] 30 [min 25 - max 35]  -  50 [min 42,5 - max 57,5]

Ø PLYNOVÉ CLONY [mm] 5,4

OXID UHLIČITÝ CO2 [%] 10,5 ±0,2

SPOTŘEBA PLYNU (15°C-1013mbar) [Kg/h] 2,26÷0,54

TIPO	DI	GAS	G31

Typ stroje HY434/534

KATEGORIE Podle země určení - viz předchozí tabulku

NAPÁJECÍ TLAK [mbar] 30 [min 25 - max 35]  - 37 [min 25 - max 45]  - 50 [min 42,5 - max 57,5]

Ø PLYNOVÉ CLONY [mm] 5,9

OXID UHLIČITÝ CO2 [%] 9,6 ±0,2 

SPOTŘEBA PLYNU (15°C-1013mbar) [Kg/h] 2,15÷0,50

[m3/h]
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6.3.	 První spuštění
Kotel je dodáván nastavený a zkolaudovaný na typ plynu 
uvedený na štítku. Před spuštěním kotle zkontrolujte:

• ujistěte se, že plyn v síti odpovídá typu plynu, na jaký byl 
kotel seřízen;

• pomocí tlakové zásuvky „IN“ umístěné na plynovém 
ventilu zkontrolujte, že vstupní tlak do ventilu odpovídá 
hodnotě požadované pro použitý typ plynu;

• zkontrolujte, že tlak uvnitř hydraulického okruhu je v 
rozmezí 1,2 až 1,6 baru;

• ověřte, že elektrické zapojení odpovídá údajům uvedeným 
v tomto návodu a ostatním schématům zapojení, které 
jsou ke stroji přiloženy;

• zkontrolujte, že bylo provedeno účinné uzemnění 
odpovídající platným bezpečnostním předpisům;

Při spuštění kotle postupujte podle následujících instrukcí:
• zapněte napájení ohřívače vzduchu (5);
• ujistěte se, že je ke kotli připojen termostat prostředí nebo 

Smart EASY/WEB.
• ujistěte se, že jste kotel správně elektricky zapojili, jak je 

uvedeno na schéma zapojení, a pomocí hlavního 
vypínače zapněte napájení kotle

• v okamžiku, kdy začne být kotel napájen a sepne se 
kontakt ID2-IDC2 na elektronické desce kotel, spustí se 
cyklus zapalování.

• V případě dálkového ovládání Smart EASY/ WEB 
vyhledejte postup pro spuštění cyklu zapalování nejprve v 
příslušném manuálu, a teprve poté pokračujte .

Může se stát, že se při prvním spuštění hořák nezažehne v 
důsledku přítomnosti vzduchu v plynovém potrubí, což 
způsobí zablokování kotle. Tehdy je třeba systém odblokovat 
a operaci opakovat, dokud nedojde k zážehu (pro 
odblokování použijte tlačítko umístěné na kotli).

6.4. Rozbor spalování
Vyčkejte, až kotel dosáhne maximálního průtoku. Zkontrolujte, 
že vstupní tlak do ventilu odpovídá požadovaným hodnotám, v 
opačném případě ho seřiďte.
Proveďte rozbor spalování tak, že zkontrolujete, zda hodnota 
CO2 odpovídá hodnotám uvedeným v tabulce „NASTAVENÍ 
PLYNU“.
V případě, že je naměřená hodnota odlišná, použijte 
seřizovací šroub umístěný na venturiho trubici. Povolováním 
šroubu se hodnota CO2 zvyšuje, utahováním se snižuje.
Nastavte kotel na minimální průtok a zkontrolujte, že je 
hodnota CO2 stejná nebo jen o málo nižší než hodnota 
naměřená u maximálního průtoku (do -0,3%). V případě 
nesouladu použijte šroub pro nastavení OFFSET - utahujte ho 
pro zvýšení a povolujte pro snížení obsahu CO2. Poté rozbor 
zopakujte.
Funkce „kominík"
Kotel lze uměle uvést do stavu maximálního a minimálního 
průtoku pomocí funkce Kominík. Tuto funkci lze provést na 
LCD displeji v menu REg pomocí funkce Hi (maximální 
tepelný příkon) nebo Lo (minimální tepelný příkon). Funkce 
Kominík je aktivní, pouze pokud je adresa karty rovna 0, je-li 
adresa karty jiná než 0, je tato funkce deaktivována.

VeNTUrIHO TRUBICE

ZÁSUVKA PRO TLAK 
PLYNU NA VSTUPU (IN)

REGULACE OFFSET

JÍMKA PRO TLAK PLYNU 
HOŘÁKU (VÝSTUP)
JÍMKA PRO TLAK - PRO 
REGULACI OFFSET

REGULACE Co2
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6.5. Přestavba na LPG

Přestavba je přísně zakázána v zemích, jako např. Belgie, 
které nepovolují dvojí kategorii plynu. 
Tato souprava není dodávána v zemích, v nichž je přestavba 
zakázána.
Přestavbu z jednoho typu plynu na jiný smí provádět výhradně 
autorizovaná servisní střediska.
Zařízení je sériově dodáváno nastavené na metan - jako 
příslušenství je doplňkově dodávána sada pro přestavbu na 
LPG, která se skládá z:
• kalibrované clony na plyn;
• samolepicího štítku „zařízení přestavěno....“ 
Při přestavbě postupujte takto:
• přerušte elektrické napájení kotle;
• mezi plynovým ventilem a venturiho trubicí vyměňte 

stávající plynovou clonu za clonu z příslušenství;
• obnovte elektrické napájení a připravte kotel na spuštění;

• během jiskření zapalovací elektrody zkontrolujte, že 
odnikud neuniká plyn.

Když je hořák zažehnutý a pracuje na maximální výkon, 
zkontrolujte, že:
1. vstupní tlak do ventilu odpovídá požadavkům podle 

použitého typu plynu;
2. proveďte rozbor spalování, jak bylo popsáno v odstavci 

6.4;
3. obsah CO2 odpovídá hodnotám uvedeným pro použitý 

typ plynu. Pokud by naměřená hodnota byla odlišná, 
upravte ji pomocí regulačního šroubu - utahováním se 
obsah CO2 snižuje, povolováním zvyšuje.

4. nedochází k úniku ze spojení plynový ventil - venturiho 
trubice. Po ukončení přestavby a po seřízení vyměňte 
štítek „Zařízení nastaveno na metan“ za štítek ze 
soupravy „Zařízení přestavěno... „.

Pozn.: Kotel dodávaný pro provoz na LPG je nastaven na plyn 
G31 [Propan].
V případě, že by měl pracovat na G30 [Butan], je třeba 
zkontrolovat a případně seřídit hodnotu CO2 podle tabulky 
6.2. 

kalibrovaná plynová clona

6.6. Výměna plynového ventilu a nastavení Offset
V případě výměny plynového ventilu je třeba provést kontrolu a případné seřízení obsahu CO2 seřízením hodnoty offset. 
Ohledně tohoto seřízení odkazujeme na odstavec týkající se rozboru spalování 6.4 a na tabulku 6.2
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6.7. Výměna modulační karty
Když se vyměňuje deska, je nutno provést několik kontrol a 
pomocí ovladače Smart EASY/WEB provést nastavení 
některých parametrů.
V každém zařízení HY existuje seznam standardních hodnot 
naprogramovaných ve výrobě. Aktualizujte prosím tento 
seznam po každé provedené změně tak, aby bylo možné 
naprogramovat případnou náhradní desku.
* Následující informace platí jen pro stroje HY. U ostatních 

zařízení, která používají stejnou modulační desku, 
odkazujeme na příslušné návody.

Kontrola konfigurace hardwaru desky 
Změňte adresu desky pomocí přepínačů a přesně okopírujte 
konfiguraci právě vyměněné desky.

Programování parametrů
Je bezpodmínečně nutné naprogramovat tyto parametry: 
• d0, d1, a d5, identifikují typ zařízení;
• b1, b2, b3 regulují otáčky motoru ventilátoru spalin
• S1 aktivuje snímač NTC1 pro přívod teplé vody; 
• S3 aktivuje kontrolu spalin
• S5 aktivuje snímač B2 pro kontrolu tlaku vody; 
• S6 aktivuje snímač B3 pro kontrolu průtoku vody
• H11 aktivuje výstup Y1 (PWM2) pro modulaci oběhového 

čerpadla vody (pouze u modelu standard).

Programování parametrů. Operační režim
Parametry lze upravovat na LCD displeji na stroji nebo 
prostřednictvím ovladače SmartWEB/EASY.

Pomocí ovladače SmartWEB/EASY se lze dostat ke všem 
parametrům [viz tabulku na následujících stránkách]; 
parametry jsou chráněny heslem, které vám vydá servisní 
středisko APEN GROUP.
Co se týče přístupu a úpravy provozních parametrů, 
odkazujeme na návod ke SmartWEB/EASY pouze 
připomínáme, že změna parametrů se musí provádět s 
vypnutým hořákem.

6.8.	 Programování s LCD displejem
Parametry lze zobrazit a upravit pouze tehdy, pokud byly 
aktivovány zadáním hesla v menu Abi. 
Pro provedení úpravy je nutné, aby adresa elektroniky byla 
rovna 0, v opačném případě je třeba změnit adresu 
elektroniky.

Abi (aktivace změny nastavení) 
Funkce Abi má následující hesla: 
(-)	         aktivuje změnu nastavovacích parametrů kotle, které 
jsou v menu Set; heslem je číslo jedna (1) 
(-)	         aktivuje změnu parametrů kotle, které jsou v menu 
Par; toto heslo je potřebné pro CAT a je třeba zažádat o něj u 
APEN GROUP SPA.

Jestliže po dobu 10 minut od aktivace hesla nedojde ke 
stisknutí žádného tlačítka, vrátí se program automaticky do 
provozního stavu stroje. 
Posunujte se v menu pomocí šipek, stiskem ENTER vyberte 
požadovaný parametr nebo set point, upravte parametr 
pomocí tlačítek se šipkami (↑ hodnotu zvyšuje,↓ hodnotu 
snižuje), až dosáhnete požadované hodnoty, pak opět 
stiskněte ENTER na alespoň 3 sekundy a blikání displeje 
oznámí, že hodnota byla uložena.

Menu	Set	Point
Význam a hodnoty default najdete v tabulce parametrů.

H51 
H52 
H53 

Nevyužito  
Nevyužito  
Nevyužito 

St1 
St2 

Teplota modulace  
Nevyužito 

H43 nkontrola spalin – viz tabulku parametrů 
H44 
H45 
St5 
St6	

kontrola spalin – viz tabulku parametrů  
kontrola spalin – viz tabulku parametrů  
Tlak vody v hydraulickém okruhu  
Průtok vody v hydraulickém okruhu

1

r
20

F9

r
56

C26

Q1

r
8

C
N

15
r

10
4

r22

r
87

C
49

F5

D6

C50

C32

r
39

U15

C41

Q
2

C
N

11

r
48

U
1

C
N

12

C28

r
61

r24

U
8

C
21

F3

r
3

r50

r27

F4

U
2

r
16

r1

U
4

r29

CN04

C42

r
44

r
66

F6

r
52

TP1

r83

r4

r
73

r101

C54

C55

C18

r
17

U9

r
65

r2 r91

C35

r
97

C
6

o
P

1

l1

D
Z1

C
1

T2

D
11

D16

C12

r90

C34

r
10

3

F1

D7

r
37

r
7

r
18

r
74

CN13

D17

r5 C37

r99

C31

C
2

SW1

r94

C
52

r34

U3

F8

C56

r89

C
14

r
25

F2

r
10

6

r77

r43

C
27

r49

r
10

r
58

C40

C
20

C
8

Q
5

r
45

r
62

rl2

C
22

r
64

D3

C
23

CN01

lC1

r
32

rl1

C51

U
11

lC
6

C11

r70

r41

r40
D9

D1

r35

r
11

0

r
42

r
31

r59

r96

TS
1

r38

D5

D
20

Q
3 r
23

D
2

r
55

r
26

CN02

D10

C29

r
10

0

C15

C33

D13

r
19

r78
r108

r102

r76

r79

D8

C
43

TS
2

C
5

C
10

r
9

U
14

lC
5

lC
2

C38

C
17

Q
6

V
r

1

C
N

08

C
3

r
71

r95

r
72

r
12

T1

C36

C53

r
10

7

U5

D4

r82

XT1

C
48

F7

r
88

C30

r
28

r
14

C39

r63

r54

r
11

U
13

r
53

C46

rr1

C16C
45

r
10

9

r
13

C
44

CN06

lC3

J1

U
10

r30

r
57

r
15 r
21

r36

C
N

14

r
98

r86

r
60

C
9

D
14

D19

D
12

r
69

CN07

r84

C
7

D15

D
21

r93

rD1

C47

r
10

5

r
81

lC4

r
47

r
67

r92

r51

r
68

Q
4 r85

r75

C
N

05

C
25

U
12

CN03

C
13

r6

r
80

r33

C
4

D
18

lF
N

+5
V

B3 G
ND +5

V

B2 G
ND B1 G
ND

NTC3

NTC3

N

NTC2

NTC2
NTC1

NTC1

D-
D+

GND

+12V

+2
8V

HA
ll

l1

PW
M

G
NDID
2

ID
C2 ID
3

ID
C4 ID
4

ID
C5 ID
5

ID
C6

N

ID
6

+2
8VY2Y1G

NDQ
2

Co
M

N.
C.

N.
o

.

N

N

l

GND

7Vdc

24Vac

24Vdc

ClK

DAT

NCID
C1ID
1

lB
W

HC0047 C2 012
1 2

3 4 5 621

Přepínače pro 
adresu desky



47 Kód. HC0100.00IT ed.A-1509HY

HYBRIDNÍ OHŘÍVAČ VZDUCHU AQUAPUMP HYBRID

Menu	Parametri	
Podmenu Par umožňuje přístup k parametrům „b“ a „d“ :  
b1	a	b15	             parametry hořáku 
da	d0	a	d9	 konfigurace provozu kotle. 
Význam a hodnoty default najdete v tabulce parametrů. 
Kromě parametrů „b“ a „d“ lze upravovat tyto parametry: 

S1 
SP1 

Aktivuje modulační čidlo 
Hystereze ST1 (je-li sonda použita jako teplotní 
limit)  

tH1 

S2 
P2 
S5 
P5 
S6 
P6 
H11 
H41 

Maximální teplota modulačního snímače, vypne 
hořák nezávisle na ostatních nastavených 
podmínkách
Nevyužito 
Nevyužito 
Aktivuje kontrolu tlaku v okruhu vody 
Hystereze hodnoty ST5, tlak vody.  
Aktivuje kontrolu proudu vody 
Hystereze hodnoty ST6, proud vody 
Aktivuje elektronickou kontrolu rychlosti cirkulátoru  
Hystereze kontroly spalin.

Menu	I/O	-	Vstupy a výstupy 
V menu I/O lze zobrazit hodnoty naměřené snímači. 
NTC1     Teplota přívodní vody 
NTC2     Nevyužito (zobrazí -10) 
NTC3 Teplota spalin 
An1        vstup 0/10V – je-li použit 
PrH Tlak vody v okruhu 
FLH Proud vody v okruhu (vynásobit x10) 
rPu        počet otáček ventilátoru FAN 
Pu2	 hodnota výstupu cirkulátoru v % (pouze u  
 elektronického)  
uSA Nevyuzito
IOn měří ionizační proudy; od 0/100 pro proudy od 0 do 

2 mikroampér, 100 nad 2 mikroampéry

Menu chybových hlášení Flt (Fault) 
Zobrazí historii chyb, pomocí tlačítek se šipkami listujte 
seznamem kódů chybových hlášení a stisknutím ENTER 
zobrazíte historii hodnot zvolené chyby. 
První zobrazená hodnota rst slouží k vynulování historie 
chybových hlášení. Tuto operaci neprovádějte a nechte ji na 
servisním středisku. Vynulování se provádí změnou 
parametru na hodnotu 1 a stisknutím ENTER na alespoň 3 
sekundy.
Po vynulování se rst nastaví na 0. 
Seznam a význam všech chybových hlášení je uveden v 
tabulce FAULT.

Kontrola teploty spalin
Tato funkce kontroluje, že teplota spalin ve fázi modulace 
plamene zůstane v okolí křivky nastavených hodnot v 
závislosti na tepelném příkonu zařízení. 
Pro aktivaci se třeba, aby d5=1; jestliže není použita sonda 
NTC3, bude elektronika signalizovat chybu F43, je-li d5=0, 
bude elektronika signalizovat chybu F99 „chyba konfigurace“.

6.9.	    Údržba výměníku

Varování
Výměník tepla kotle musí být používán za těchto podmínek:

• Obsah síry v použitém palivu musí odpovídat evropským 
standardům a sice: maximální špička po krátkou dobu 150 
mg/m³, roční průměr méně než 30 mg/m³; 

• Vzduch pro spalování nesmí obsahovat chlór, amoniak ani 
zásady. Instalace v blízkosti bazénů či prádelen vystavuje 
kotel působení těchto látek;

• pH vody musí být v rozmezí: 8,2 < pH < 9,5; pokud systém 
vytápění obsahuje hliníkové části, musí být pH nižší než 
8,5; 

• Tvrdost vody TA musí být v rozmezí 5°F až 15°F; 

• Během prvního spouštění je třeba odstranit z okruhu 
pečlivě všechen vzduch, následně nezavírejte automatické 
odvzdušňovací ventily, nacházející na stroji;

• Aby nedocházelo ke korozi oceli ve výměníku, je 
bezpodmínečně nutné používat inhibitory. Nemrznoucí 
přípravek FERNOX11, který APEN Group doporučuje, 
funguje současně jako inhibitor a chrání výměník před korozí.

Údržba
Dlouholeté zkušenosti společnosti APEN s výměníky ukazují, 
že není nutné provádět každoroční údržbu výměníku, přesto 
bezpečností předpisy vyžadují provádět každoročně 
následující kontroly: 

• Spalovací komora: Pokud během každoroční prohlídky 
objevíte uvnitř spalovací komory usazeniny, je nutné je 
odsát, a pokud by byly příliš pevně přilepeny k potrubí, je 
třeba trubky vyčistit kartáčem. Je zakázáno používat 
ostré předměty a kyselé nebo zásadité látky. 

• Izolace: Izolaci spalovací komory, nacházející se v její 
spodní části, je třeba každoročně kontrolovat, a pokud 
vykazuje známky poškození, musí být bezpodmínečně 
vyměněna. V takovém případě je nutno zkontrolovat 
odvod kondenzátu, neboť poškození izolace je 
důsledkem zadržování kondenzátu ve výměníku.

Kontroly
Během každoroční údržby je třeba zkontrolovat tyto 
komponenty: 
• Těsnění příruby hořáku
Pokud jsou těsnění poškozená, je třeba je vyměnit. 
Silikonové těsnění příruby hořáku musí být 
bezpodmínečně vyměněno jednou za dva roky. 

Hořák
Nevyžaduje žádnou údržbu. Je-li povrch hořáku poškozený, 
vyměňte hořák.

Elektrody 
Zkontrolujte polohu, usazeniny hliníku a neporušenost 
keramiky. V případě poškození vyměňte elektrodu a 
příslušené těsnění.

Pozn.: Používejte výhradně originální náhradní díly APEN.	
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6.10.	 Parametry elektronické karty kotle
V následující tabulce uvádíme všechny parametry desky CPU-SMART kotle.

Parametry desky CPU-SMART verze 7.01.xx
PARAMETRY HY434/534 POPIS
d0 2 Modulace plamene: 2=NTC1; 5=0÷10Vdc; 7=Modbus (SmartControl a PID)
d1 2 Typ zařízení: 0=ohřívač; 2=kotel; 5=PCH
d2 1 Vystup signálu blok ovladače (Q1): 0=vypnutý; 1=zapnutý
d3 sec 1 Doba zpoždění cirkulátoru ON (RL1): 0÷255 
d4 sec 20 Doba zpoždění oběžného čerpadla OFF (RL1): 0÷255 (1=5 sekund 60=300 sekund)
d5 1 Aktivace kontroly spalin T (NTC3): 0=vypnutá; 1=zapnutá
d6 sec 15 Interval mezi vypnutím a zapnutím (Off timer): 0÷255
d7 0 Reset počítadel Fault: 0÷1
d8 1 Aktivace nemrznutí kotle (NTC1): 0=vypnutá; 1=zapnutá
d9 3 Aktivace Hybridu; neměnit

b1 rpm 173 MINIMÁLNÍ otáčky motoru (PWM1): 90÷999 (1=10 RPM) 
b2 rpm 595 MAXIMÁLNÍ otáčky motoru (PWM1): 90÷999 (1=10RPM) 
b3 rpm 260 Hodnota ZÁŽEHU otáčky motoru (PWM1): 90÷999 (1=10RPM) 
b4 2 Signálový dělič HALL: 2÷3 
b5 rpm 50 Chyba F3x; počet otáček x10 (50=500rpm): 0÷300 
b6 sec 20 Chyba F3x; doba trvání závady před chybou F3x: 0÷255 
b7 sec 0 Doba úvodního čištění při max. výkonu: 0÷255 
b8 sec 5 Doba stabilizace plamene (zážeh): 0÷255 
b9 sec 15 Doba závěrečného čistění spalovací komory (FAN ON): 0÷255 
b10 % 5 % zvýšení otáček motoru na každých b11 sekund: 1÷100 
b11 sec 2 Časový úsek pro zvýšení otáček motoru: 1÷100 
b12 % 30 Hodnota modulace v % motoru FAN nezámrzný režim: 30÷100 
b13 pwm 65 Hodnota integrální konstanty (ki_pwm) pro výpočet PWM1- (exA36):0÷249 
b14 pem 45 Hodnota poměrné konstanty (kp_pwm) pro výpočet PWM1- (exA37):0÷249 
b15 sec 60 Doba kontroly proudu vody při spouštění 0÷255 

Kontrola NTC1 modulační sonda D0=2, omezovací sonda v případě, že D0=5 nebo 7
S1 1 Aktivace sondy NTC1: 0=vypnutá; 1=zapnutá
ST1* °C 65 Set point NTC1: -10÷90
SP1 °C 4 Hystereze SP1: 0÷10
XD1 % 40 Pásmo proporcionality od 4 do 100 
TN1 sec 5 Integrální čas: 1÷255 
AC1 1 0=pouze modulace; 1=ON/OFF, když je D0=5 nebo 7, modulace 0/10V nebo MODBUS 

TH1 °C 82 Horní mez teploty pro aktivaci chyby F51: 10÷95, autoreset, pokud 
NTC1<TH1-15°C

Kontrola	0/10	Vdc	-	D0=5
H51 0 Aktivní pouze když D0=5 (0/10V) 0=pouze modulace; 1=modulace a ON/ OFF
H52 V 0,5 Napětí při OFF, zhasnutí hořáku, pokud H51=1: 0÷10
H53 V 0,5 Delta napětí pro zážeh hořáku ON 
H54 sec 5 Doba trvání spodního vstupu: 0÷255 
H55 sec 5 Doba trvání horního vstupu: 0÷255

Kontrola rychlosti elektronického ohřívače vzduchu

H11 3
0=výstup vypnut;1=analogový výstup Y1 zapnut (PWM2); 
2=analogový výstup Y2 zapnut (0÷10Vdc) 3=výstupy Y1 (PWM2) & 
Y2(0-10Vdc) zapnuty

H12 V 3,0 Minimální napětí výstupu Y2: 0÷10 
H13 V 9,0 Maximální napětí výstupu Y2: 0÷10 
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Parametry desky CPU-SMART verze 7.01.xx
PARAMETRY HY434/534 POPIS
H14 % 100 Minimální hodnota PWM2: 0÷100 
H15 % 100 Maximální hodnota PWM2: 0÷100 
H16 2 2= modulace oběhového čerpadla v poměru k ventilátoru (neměnit!)

H17 1 0=výstup PWM (Y1) nebo 0/10V (Y2) podle logiky „direct“ ; 
1=výstup PWM (Y1) nebo 0/10V (Y2) podle logiky „reverse“ 

H18 V 4 Výstupní napětí Y2 při klimatizování
H19 °C 35 Měření NTC1, kterému odpovídá minimální hodnota výstupu Y2
H20 °C 60 Měření NTC1, kterému odpovídá maximální hodnota výstupu Y2

Kontrola NTC2 - nevyužito
S2 1 0=NTC2 vypnuto; 1=NTC2 zapnuto 
ST2 °C 5,0 Setpoint NTC2: -10÷90
P2 °C 2,0 Hystereze ST2: 0÷40 
XD2 40 Neutrální zóna, interval poměrové modulace rozdělen na sto: 4 ÷100 
TN2 sec 5 Doba integrace: 1÷255 

Kontrola NEMRZNUTÍ – aktivní, pokud D8=1
STA °C 2,0 Set point nemrznutí: -10 ÷+20 
PA °C 1,0 Hystereze set point nemrznutí: 0÷10 

Kontrola TEPLOTY SPALIN – aktivní, pokud D5=1
H41 °C 5 Teplota spalin (NTC3); neutrální interval 1÷50 
H42 sec 5 Doba provádění cyklu pro kontrolu spalin (15=30s): 0÷255 
H43 °C 95 Teplota spalin při max. průtoku (Tmax při PT%=100): 0÷140 
H44 °C 85 Teplota spalin při střed. průtoku (Tmed při PT%=50): 0÷140 
H45 °C 75 Teplota spalin při min. průtoku (Tmin při PT%=0): 0÷140 
H46 0 Provoz Teplota spalin: 0=pouze modulace - 1= OFF hořák
TH3 °C 103 Horní mez teploty (autoreset, když NTC3<TH3): 0÷140 

Kontrola tlaku vody v hydraulickém okruhu

S5 3
Aktivace výstupu B2 snímače tlaku: 0=vypnuto;1=zapnuto jako vstup ON/
OFF; 2=zapnuto jako analogový vstup bez autoresetu chyby F83; 
3=zapnuto jako analogový vstup s autoresetem chyby F83 

ST5 bar 0,70 Set point B2: 0÷9,99
P5 bar 0,30 Hystereze ST5: 0÷9,99 
XA5 V 1,18 Minimální napětí vstupu signálu snímače tlaku B2: 0÷9,99 
XB5 V 2,72 Maximální napětí vstupu signálu snímače tlaku B2: 0÷9,99 
YA5 bar 0,10 Tlak odpovídající minimálnímu napětí vstupu snímače B2 
YB5 bar 2,90 Tlak odpovídající maximálnímu napětí vstupu snímače B2 
TH5 V 2,50 Horní mez tlaku pro aktivaci chyby F82: 0÷9,99 

Kontrola proudu vody v hydraulickém okruhu

S6 3

Aktivace výstupy B3 snímač proudění: 0=vypnuto
1=zapnuto jako vstup ON/OFF bez autoresetu chyby F85 
2=zapnuto jako vstup ON/OFF s autoresetem chyby F85 
3=zapnuto jako vstup impulsů bez autoresetu chyb F85+ F86 
4=zapnuto jako vstup impulsů s autoresetem chyb F85+F86 

ST6 Dal/h 56 Set point průtokoměru - v l/h (x10) 
P6 5 Hystereze ST6: - v l/h (x10) 
XA6 Hz 14 Minimální frekvence vstup. signálu snímače tlaku B3: 0÷999 
XB6 Hz 229 Maximální frekvence vstup. signálu snímače tlaku B3: 0÷999 
YA6 l/h 29 Průtok odpovídající min. frekvenci vstupu snímače B3 
YB6 l/h 500 Průtok odpovídající max. frekvenci vstupu snímače B3 

TR6 sec 2 Doba zpoždění pro signalizaci chyb F85/F86 (1=1s): 0÷250. Ve fázi zážehu 
se používá hodnota b15.
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6.11.	 Blokov® sch®ma - PORUCHY KOTLE
Deska CPU-SMART Ś²d² dva typy zablokov§n²: 
- preventivn² ï upozorn² z§kazn²ka, ģe kotel vyģaduje ¼drģbu
- provozn² ï zastav² kotel z dŢvodu jeho bezpeļnosti nebo z§ruky. 
NŊkter® z provozn²ch poruch vyģaduj² ruļn² reset, jin® se po vyŚeġen² probl®mu, kterĨ je vyvolal, resetuj² automaticky. 
V n§sleduj²c² tabulce je uveden kompletn² seznam poruch, moģn§ pŚ²ļina, kter§ je vyvolala, a moģnosti opravy.

CHYBA POPIS PřĉĻINA ODSTRANŉNĉ
Poruchy zpŢsoben® hoŚen²m ï z§visl® na zaŚ²zen² pro kontrolu plamene

F10 Po 4 n§sleduj²c²ch pokusech nedoġlo 
k z§ģehu zaŚ²zen².

• Z§mŊna f§ze a nuly
• Nezapojen® uzemnŊn²
• Zapojen² f§ze-f§ze bez nuly
• Vadn§ nebo chybnŊ uloģen§ zapalovac² elektroda 
• Ionizační elektroda vadná nebo chybně uložená
• Ionizační elektroda se pohybuje nebo za tepla 

rozptyluje do země
• Nízká hodnota CO2

Ruční resetF11 ZpoģdŊnĨ plamen (zjiġtŊn parazitn² 
plamen; poruchy ionizace)

F12

Nedoġlo k z§ģehu; nebyl vidŊt. 
Poļ²tadlo, zobrazen® v historii chyb, 
ud§v§, jestli mŊl kotel probl®my se 
z§ģehem

F13 ZaŚ²zen² pro kontrolu plamene nebere 
reset od CPU-SMART

• zařízení pro kontrolu plamene ukončilo 5 
pokusů o reset v průběhu 15 minut. 

Počkejte 15 minut 
nebo použijte reset 
zařízení

F14
PŚeruġen² komunikace mezi 
zaŚ²zen²m pro kontrolu plamene a 
CPU na v²ce neģ 60 s

• zařízení pro kontrolu plamene nebo deska CPU-
SMART jsou vadné Autoreset

F15

deska CPU-SMART vyslala sign§l pro 
z§ģeh do zaŚ²zen² kontr.plam., po 300 
sekund§ch zaŚ²zen² st§le nezaģehlo 
plamen.

• pojistný termostat se zablokoval při zážehu Zkontrolujte sepnutí 
kontaktu -TS

• zařízení pro kontrolu plamene je vadné Ruční reset

F16 Vġeobecn§ porucha zaŚ²zen² • zařízení pro kontrolu plamene je vadné Ruční reset

F17
VnitŚn² vada zaŚ²zen² pro kontrolu plamene, 
kter® nepŚij²m§ reset z  CPU-SMART • zařízení pro kontrolu plamene je vadné Ruční reset na 

zařízení
Poruchy způsobené teplotou (Bezpečnostní zablokování)

F20 zásah pojistného termostatu STB

• Příliš vysoká teplota vody způsobená 
nedostatečnou cirkulací 

• Pojistný termostat je vadný nebo nezapojený 
• Snímač teploty přívodu vody NTC1 je vadný

Ruční reset

F21
Vstup ID1 otevřen z důvodu:
• Zásahu termopojistky výměníku 

tepla - TERM 

• Teplota vody ve výměníku překročila 
bezpečnostní limit pojistky. Demontujte výměník 
a zkontrolujte, že nedošlo k poškození, jinak 
proveďte jeho výměnu.

• Expanzní nádrž je prázdná, malá nebo rozbitá

Ruční reset CPU-
SMART

Poruchy ventilátoru hořáku

F30 Příliš nízká rychlost ventilátoru ve fázi 
spouštění - VAG

• Ventilátor hořáku je vadný. 
• Vadné nebo nezapojené elektrické kabely FAN

Ruční reset
F31 Příliš vysoká rychlost ventilátoru ve 

fázi stand-by - VAG

F32
Rychlost ventilátoru za provozu je 
mimo nastavené min. a max. hodnoty 
- VAG

Ruční reset, 
autoreset po 5 min

Vadné nebo chybějící snímače NTC

F41 Chyba snímače NTC1, teploty 
přívodu vodu • Chybí signál nebo je snímač vadný Autoreset

F43 Chyba snímače NTC3, teplota spalin
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CHYBA POPIS PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ
Příliš vysoké teploty 

F51 Teplota snímače přívodní vody 
NTC1>TH

• Minimální tepelný výkon kotle je naddimenzován 
ve srovnání s tepelným výkonem, který 
vyžaduje prostředí. 

• Zkontrolujte parametr TH1 - set point přívodu 
vody. 

Autoreset když 
NTC1< TH1-15

F53
Teplota snímače spalin
NTC3>TH3, když H46=0

• Kouřovod by mohl být ucpaný
• Průtok plynu by mohl být mimo parametry pro 

nastavení kotle
• zkontrolujte čistotu výměníku tepla. 

Autoreset když 
NTC3 < TH3

Kontrola spojení ModBus

F60
Chyba komunikace mezi deskou 
CPU-SMART a sítí Modbus, 
Smart¬Control nebo SMART.NET

• síť Modbus je odpojená 
• Adresa desky je chybná nebo není 

nakonfigurovaná v síti Modbus
Autoreset

Přerušení napájení

F75

Přerušení napájení během provozu (s 
výjimkou fáze stand-by); tato chyba se 
nezobrazí na dálkovém ovladači, 
pouze v počítadle.

• Přerušení elektrického napájení za provozu Autoreset

Kontrola tlaku a cirkulace vody v okruhu

F80 Nedostatečný tlak vody, tlak vody 
PRH < ST5 - P5

• Pokud se to stává často, zkontrolujte, kudy vody 
uniká z okruhu. Autoreset

F81 Preventivní alarm, tlak vody PRH < 
ST5

• Obnovte správnou hodnotu tlaku vody v okruhu. Tyto chyby se 
zobrazují na LCD 
displeji, aniž by se 
stroj zastavilF82 Preventivní alarm, tlak vody PRH > 

TH5

• Příliš vysoký tlak v okruhu vody, zkontrolujte 
naplnění okruhu a expanzní nádrž

F85 Nedostatečná cirkulace vody; 
hodnota FLH je rovna nule

• Okruh vody je ucpaný, ventily jsou zavřené 
nebo nefunguje cirkulátor.

• Vadný nebo nezapojená průtokoměr Autoreset

F86 Průtok vody je nižší než minimální 
nastavení FLH < ST6 - P6 • Zkontrolujte délku a průměr hydraulického okruhu 

Kontrola teploty spalin (d5=1)

F90
Teplota snímače spalin
NTC3 > TH3 
když H46=1 

• Kouřovod by mohl být ucpaný 
• Průtok plynu by mohl být mimo rozsah 

nastavení kotle
• Zkontrolujte čistotu výměníku tepla 

Ruční reset

F91

Chyba způsobená poklesem max. 
tepelného výkonu o 30%, aby 
nedošlo k překročení teploty spalin, 
nastavené na desce CPU-SMART 

• Kotel redukuje tepelný výkon z důvodu 
nedodržení nastavené křivky spalin; zkontrolujte 
H43, H44 a H45 

Autoreset, jakmile 
teplota spalin klesne 
pod křivku spalin

F95 Chybné naprogramování teploty 
spalin • Zkontrolujte parametry H43, H44 a H45 

Autoreset, jakmile 
parametry H43, H44 a 
H45 budou odpovídající. 

Chyba konfigurace parametrů

F99 Chybné naprogramování parametrů 
elektroniky CPU-SMART 

Zkontrolujte: 
• D5 (aktivace NTC3 snímače spalin) = 1 
• S1 (aktivace snímače NTC1) =1 
• S5 (aktivace B2 presostat vody - PREX) = 3 
• S6 (aktivace B3 měřič průtoku - FLUX) = 4 

Autoreset, jakmile 
parametry D5, S1, 
S5 a S6 budou ≠ 0 

Vnitřní porucha elektroniky CPU-SMART

F00 Vnitřní porucha elektroniky CPU-
SMART 

• Proveďte ruční reset elektroniky, a pokud problém 
přetrvává, vyměňte desku CPU-SMART Ruční reset
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7. INSTRUKCE PRO SERVISNÍ TECHNIKY - TEPELNÉ ČERPADLO

7.1.	       Spuštění 
Před spuštěním:

• Zkontrolujte, že máte k dispozici schémata a návody k instalovanému stroji.
• Zkontrolujte, že máte k dispozici schémata elektrického a hydraulického okruhu, k nimž je stroj připojen.
• Zkontrolujte, že jsou zavírací kohouty hydraulického okruhu otevřené.
• Ověřte, že byl hydraulický okruh natlakován a odvzdušněn.
• Zkontrolujte, že byly všechny hydraulické přípojky nainstalovány správně a že byly dodrženy všechny údaje na štítcích.
• Ujistěte se, že byla přijata opatření pro odvod kondenzátu.
• Zkontrolujte elektrické zapojení a pevnost všech svorek.
• Zkontrolujte, že elektrické zapojení bylo provedeno podle platných předpisů včetně uzemnění.
• Napětí musí odpovídat údaji na štítku.
• Ujistěte se, že elektrické napětí je v toleranci (±10%).
• Zkontrolujte, že jsou elektrické odpory kompresorů správně napájeny.
• Ověřte, že nedochází k úniku plynu.
• Než provedete zážeh, zkontrolujte, že jsou všechny panely opláštění ve správné poloze a připevněny šrouby.

7.2.	       Řídicí rozhraní

Vybere provozní režim a resetuje ručně resetovatelné alarmy. Po každém stisknutí tlačítka se spustí tento 
postup: off —> cool —> heat —> off
Během nastavování parametrů má funkci tlačítka ZPĚT o jednu úroveň.

Umožňuje dostat se do menu pro nastavení parametrů a nastavit teplotu letního a zimního provozu a TUV

Tlačítko NAHORU. V režimu nastavování parametrů umožňuje přesun do horního menu nebo zvýšit hodnotu 
parametru ve funkci „upravit (změnit)“.

Tlačítko DOLŮ. V režimu nastavování parametrů umožňuje přesun do dolního menu nebo snížit hodnotu 
parametru ve funkci „upravit (změnit)“.

POZOR: Jednotka musí být připojena do elektrické sítě a uvedena do pohotovostního režimu 
(napájena) sepnutím hlavního vypínače alespoň 12 hodin před spuštěním, aby měly odpory možnost 
správně nahřát kryt kompresoru (když je hlavní vypínač zapnut, jsou odpory napájeny automaticky). 
Odpory pracují správně, jestliže je teplota krytu kompresoru po několika minutách o 10-15°C vyšší než 
teplota prostředí.
POZOR: Chcete-li jednotku dočasně a okamžitě zastavit, nikdy nevypínejte napájení hlavním vypínačem, 
ten se smí používat pouze pro odpojení jednotky od napětí v případě dlouhých prostojů (např. sezónní 
odstávka atd.). Kromě toho, bude-li přerušeno napájení, odpory krytu nebudou napájeny a při příštím 
spuštění jednotky může dojít k poškození kompresorů.

POZOR: Elektrické zapojení jednotky neupravujte, jinak bude okamžitě ukončena záruka.

POZOR: Letní/zimní provoz musí být zvolen na začátku příslušné sezóny. Vyvarujte se častých změn a 
opakování tohoto úkonu, aby nedošlo k poškození kompresorů.

POZOR: Při první instalaci a spuštění se ujistěte, že stroj pracuje správně jak při topení, tak i při 
chlazení.
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7.3.	   Struktura menu

Úroveň 0 (U) = stále viditelná
Úroveň 1 (M) = viditelná po vložení hesla údržbáře (H80) 
nebo heslo výrobce
Úroveň 2 (C) = viditelná po vložení hesla výrobce
Úroveň 3 (A)= viditelná pouze přes Modbus

7.4.	 Menu analogových vstupů
Vstoupíte-li do menu analogových vstupů „tP“ pomocí hesla 
údržbáře, na úrovni 1 struktury řídicího menu stroje je možné 
zjistit hodnoty sond nacházejících se u tepelného čerpadla:

• t01: teplota vody na vstupu (°C)*
• t02: teplota vody na výstupu (°C)*
• t03: teplota sání kompresoru (°C)
• t04: teplota výfuku kompresoru (°C)
• t05: tlak při vysoké teplotě (bar)
• t06: tlak při nízké teplotě (bar)
• t07: teplota venkovního vzduchu (°C)**

(*) hodnoty odpovídající „Tepl. návratu tepelného čerpadla“ a „Tepl. 
dodávky tepelného čerpadla“ naměřené ovladačem SMARTWEB/ 
EASY v menu Monitorování provozu (viz kap. 4.4)

(**) jiná hodnota než „Venkovní teplota“ naměřená ovladačem 
SMARTWEB/ EASY v menu Monitorování provozu (viz kap. 4.4)

7.5. Displej
Při normálním zobrazení se zobrazuje teplota vody na 
výstupu z deskového výměníku tepelného čerpadla (tedy 
dříve, než je dále ohřáta kotlem, pokud je kotel v provozu) v 
desítkách stupňů Celsia nebo chybový kód, pokud je alespoň 
jeden aktivní.
V případě, že je aktivních více alarmů, zobrazí se první, a 
druhý se zobrazí teprve po resetování prvního. V režimu 
menu je zobrazení závislé na pozici, ve které se nacházíte.

7.6.	  Signalizační kontrolky

Led 
kompresoru

• Svítí, když je kompresor aktivní
• Nesvítí, když je kompresor vypnutý
• BLIKÁNÍ, když probíhá 

vyčkávání na start kompresoru

Led TUV • Svítí, když je režim TUV aktivní
• Nesvítí, když je režim TUV vypnutý
• BLIKÁNÍ, když probíhá výroba

TUV (ventil TUV aktivní)

Led 
nezamrzání 

• Svítí, když je odtávání aktivní
• Nesvítí, když je odtávání vypnuté 

nebo skončilo
• BLIKÁNÍ, když probíhá odpočet 

času pro odtávání

Led
protimrazo-
vého odporu

• Svítí, když je protimrazový odpor
aktivní

Led 
čerpadla • NEPOUŽITO

Led
alarmu • Svítí, když je aktivní nějaký alarm.

Led
režimu 
vytápění

• Svítí, když je jednotka v režimu
vytápění (heating).

Led
režimu 
chlazení

• Svítí, když je jednotka v režimu
chlazení (cooling).
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7.7. Parametry elektronické karty tepelného čerpadla
V následující tabulce jsou uvedeny hlavní parametry elektronické karty tepelného čerpadla.

Parametry elektronické karty tepelného čerpadla
PARAMETR HY434 HY534 POPIS ROZSAH Úroveň

A16* Bar 5,0 Nastav. nízkého tlaku při chlazení 4,0÷80,0 I
b01* °C 3,0 Rozsah za studena 0÷10,0 I
b02* °C 3,0 Rozsah za tepla 0÷10,0 I
F08* Bar Nastav. tlaku při min. rychlosti ventilátoru za studena -50.0÷80.0 I
F09* Bar Poměrový rozsah pro modulaci ventilátoru za studena 0.0÷25.5 I
F10* Bar Odchylka cut-off ventilátoru 0.0÷25.5 I
F11* Bar Hystereze cut-off 0.0÷25.5 I
F12* Sec. Doba vyloučení cut-off 0÷25.5 I
F14* Bar Nastav. tlaku při max. rychlosti ventilátoru za studena -50.0÷80.0 I
F17* Bar Nastav. tlaku při min. rychlosti ventilátoru za tepla -50.0÷80.0 I
F18* Bar Poměrový rozsah pro modulaci ventilátoru za tepla 0.0÷25.5 I
F20* Bar

podle modelu 
podle modelu 
podle modelu 
podle modelu 
podle modelu 
podle modelu 
podle modelu 
podle modelu 
podle modelu Nastav. tlaku při max. rychlosti ventilátoru za tepla -50.0÷80.0 I

(*) v případě pochybností o tom, jakou hodnotu nastavit, kontaktujte dodavatele. Jiné hodnoty než default mohou negativně 
ovlivnit správný chod stroje.

POZN. U=uživatel, I=montážní technik
Ne všechny konfigurace lze zvolit současně. Pro podrobnější informace kontaktujte dodavatele.

7.8.	     Blokové schéma - PORUCHY TEPELNÉHO ČERPADLA

CHYBA POPIS
e00 Off na dálku
e01 Vysoký tlak
e02 Nízký tlak
e05 Alarm zamrznutí
e06 Průtokoměr
e18 Vysoká teplota
e61 Sonda vody na vstupu
e62 Sonda vody na výstupu
e63 Sonda sání kompresoru
e64 Sonda dodávky kompresoru + presostat HP
e65 Snímač vysokého tlaku
e66 Snímač nízkého tlaku
e67 Sonda venkovního vzduchu pro reg. klimatizace
e75 Problem hardwaru invertoru
e76 Příliš vysoký proud kompresoru
e78 Napájecí napětí mimo rozsah
e77 Vysoká teplota chladiče invertoru
e79 Kompresor není připojen k napájení
e80 Timeout invertoru

E00 - ON/OFF na dálku
Pro případ, že je stroj ovládán z digitálního vstupu na dálku.

E01 – Vysoký tlak
Pokud snímač tlaku na stroji zjistí tlak vyšší než 41 barů, 
objeví se tento alarm.
V takovém případě bude kompresor okamžitě zastaven. 
Chybové hlášení zmizí, jakmile tlak klesne pod 37 barů. 
Pokud se tento alarm objeví více než 3x za hodinu, stane se z 
něho alarm s nutností ručního resetování.

E02	-	Nízký tlak		
Pokud snímač tlaku na stroji zjistí tlak nižší, než je hodnota 
nastavená na ovladači (A16=5 barů default, 1,5 baru pro 
režim „heat“), objeví se tento alarm. V takovém případě bude 
kompresor okamžitě zastaven. Chybové hlášení zmizí, 
jakmile tlak stoupne nad hysterezi 2,0 bary.
Pokud se tento alarm objeví více než 3x za hodinu, stane se 
z něho alarm s nutností ručního resetování.

E05	-	Zamrznutí
Jestliže sonda vody na výstupu naměří hodnotu nižší než 4°
C, objeví se tento alarm. Alarm zmizí, jakmile teplota 
naměřená touto sondou, stoupne nad +7°C.

E06	-	Průtokoměr
Průtokoměr na straně vody je jin nainstalován uvnitř jednotky 
a NESMÍ být žádným upravován nebo obcházen. Průtokoměr 
je vyloučen na dobu 10 vteřin po spuštění stroje. Signalizace 
o alarmu se objeví, pokud závada přetrvává alespoň 5 vteřin 
(nedostatek vody,
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vzduch v okruhu atd.). Alarm má automatický reset, pokud se 
objeví maximálně 2x a zmizí po 5 vteřinách. Objeví-li se tři a 
vícekrát za hodinu, stane se z něho alarm s nutností ručního 
resetování.
E18	-	Vysoká teplota
Jestliže sonda na výstupu vody zaznamená hodnotu vyšší 
než 65°C po dobu alespoň 50 vteřin, objeví se tento alarm. 
Alarm zmizí, jakmile teplota klesne pod 62°C.

Alarmy sond	
Alarm se objeví v případě, že bude kterákoliv připojená a 
aktivovaná sonda ve zkratu nebo bude přerušena.
Alarm se objeví také v případě překročení horní meze sond 
(100°C) nebo dolní meze sond (-50°C). Sonda 
nakonfigurovaná jako sonda pro TUV nebude příčinou 
žádného alarmu, nebude-li aktivována výroba TUV.

E64	-	Manostat HP (sériově se sondou dodávky 
kompresoru)
Pokud presostat na stroji zjistí tlak vyšší než 44 bary, objeví 
se tento alarm.
V tomto případě bude okamžitě zastaven kompresor. Alarm 
zmizí, jakmile tlak klesne pod 31 barů.

E80		-	Timeout invertoru
Pokud ovladač nekomunikuje s kartou driver kompresoru, 
objeví se alarm time-out, aby se neztratila kontrola nad 
systémem.

7.9. Dlouhodobá odstávka
• Vypněte jednotky otočením vypínače na každém stroji do 

polohy „OFF“
• Uzavřete kohouty na vodu.
• Hlavní vypínač přepněte do polohy „OFF“

Když teplota klesne pod nulu, hrozí vážné 
nebezpečí zamrznutí. Použijte do okruhu 
směs vody s glykolem nebo hydraulický 
okruh systému i tepelného čerpadla 
vypusťte.

7.10. Ochrana životního prostředí
Zákon upravující používání látek škodlivých pro ozonovou 
vrstvu stanoví zákaz odhazovat chladicí plyny do odpadu. 
Proto musí být tyto plyny po ukončení životnosti vytříděny a 
odevzdány do příslušných sběrných míst. Chladivo R410A je 
uvedeno mezi látkami podléhajícími zvláštnímu kontrolnímu 
režimu a je třeba s ním tedy nakládat, jak bylo uvedeno výše.
 
Doporučujeme věnovat zvláštní opatrnost práci během 
údržby, aby nedocházelo k únikům chladiva. 

7.11. Uvedení mimo provozu
Až jednotka ukončí svou životnost a bude třeba ji vyměnit, je 
nutné provést některé úkony:

• specializovaný pracovník musí vypustit chladivo a 
odeslat ho do sběrného centra;

• také mazivo kompresorů musí být vypuštěno a odesláno 
do sběrného centra;

• konstrukce a jednotlivé komponenty, pokud jsou již 
nepoužitelné, musí být demontovány a roztříděny podle 
původu, především měď a hliník, které se ve stroji 
vyskytují ve větším množství.

Tento postup usnadní recyklaci jednotlivých materiálů a sníží 
dopad na životní prostředí.
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7.12. Údržba a pravidelné kontroly

POZOR: Všechny úkony popsané v této kapitole MUSÍ VŽDY PROVÁDĚT KVALIFIKOVANÝ TECHNIK. 
Před jakýmkoliv zásahem do jednotky nebo do jejích vnitřních částí se ujistěte, že bylo vypnuto elektrické 
napájení. Hlavy a přívodní potrubí kompresoru jsou obvykle umístěny v prostoru s velmi vysokou 
teplotou. Dbejte velké opatrnosti při práci v blízkosti baterií. Hliníkové žaluzie jsou velmi ostré a mohou 
způsobit vážná zranění. Po jakémkoliv úkonu údržby uzavřete opět panely a připevněte je šrouby.

Je zakázáno naplňovat chladicí okruhy jiným chladivem, než je uvedeno na identifikačním štítku. Použití 
jiného chladiva může způsobit vážné škody na kompresoru.

Je zakázáno používat jiné oleje, než je uvedeno v tomto manuálu. Použití jiného oleje může způsobit 
vážné škody na kompresoru.

Je vhodné provádět pravidelné kontroly, které zajistí bezchybný provoz jednotky:

ÚKON 1	měsíc 4	měsíce 6	měsíců
Naplnění okruhu vodou. x
Odvzdušnění okruhu s vodou. x
Zkontrolovat správnou funkci kontrolních a bezpečnostních prvků. x
Zkontrolovat, že nedochází k úniku oleje z kompresoru. x
Zkontrolovat, že nedochází k úniku vody z hydraulického okruhu. x
Zkontrolovat, že průtokoměr funguje správně. x
Zkontrolovat, že odpory krytu jsou napájeny a funkční. x
Vyčistit kovové filtry hydraulického okruhu. x
Vyčistit baterii se žaluziemi stlačeným vzduchem nebo proudem vody. x
Zkontrolovat, že jsou všechny elektrické svorky jak v rozváděči, tak i ve svorkovnicích 
kompresoru dobře zasunuté. x

Pevnost hydraulických přípojek. x
Zkontrolovat upevnění a vyvážení ventilátorů. x
Správné elektrické napětí. x
Správný příkon. x
Kontrola obsahu chladiva. x
Kontrola provozního tlaku, předhřívání a podchlazení. x
Účinnost oběžného čerpadla. x
Kontrola expanzní nádrže. x
Má-li jednotka zůstat na delší dobu mimo provoz, vypusťte vodu z potrubí a z tepelného 
výměníku. Tento úkon je nezbytně nutný, pokud se během odstávky očekávají teploty 
prostředí nižší, než je bod tuhnutí použité kapaliny.

x
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8. VÝPOČET ÚČINNOSTI A ENERGETICKÉ TŘÍDY AQUAPUMP HYBRID
Posouzení sezónní účinnosti stroje AQUAPUMP HYBRID podle nařízení EU č. 811/2013 je chápáno jako kombinace kotle + 
tepelného čerpadla + zařízení na kontrolu teploty.
Následující informace se vztahují k obr. 1 Přílohy IV výše uvedeného nařízení, aplikovatelného na tento typ stroje:

pro preferenční kotle určené k vytápění prostředí a pro smíšené preferenční kotle, které jsou předmětem tabulky 
jakožto kombinované stroje obsahující zařízení pro vytápění prostředí, zařízení pro kontrolu teploty a solární zařízení, 
a kombinované stroje obsahující smíšené topné zařízení, zařízení pro kontrolu teploty a solární zařízení, udávající 
energetickou účinnost vytápění prostředí celého nabízeného celku.

obrázek 1 MODEL AQUAPUMP HY434

Sezónní energetická účinnost vytápění samotného kotle 'I' 92,6 % 1

Kontrola teploty 1 + 1,0 % 2

Přídavný kotel
(  2 - 'I' ) x 0,1 = ± % 3

Podíl sluneční energie

( 'III' x  3 + 'IV' x  4 ) x 0,9 x (  5/ 100) x 6 = + % 4

Přídavné tepelné čerpadlo
( 152  7- 'I' ) x 'II' = + 39,2 % 5

Podíl sluneční energie + Přídavné tepelné čerpadlo

(0,5 x  8 ) = - % 6

Sezónní energetická účinnost vytápění celého stroje 133 % 7

Třída sezónní energetické účinnosti vytápění celého stroje

 A+

<30% ≥30% ≥34% ≥36% ≥75% ≥82% ≥90% ≥98% ≥125% ≥150%

Kotel a tepelné čerpadlo instalované s nízkoteplotními zářiči 35°C?

  9+ (50  x 'II' ) = %

Energetická účinnost kombinace výrobků uvedených v této tabulce se může lišit od skutečné energetické 
účinnosti instalovaného kombinovaného stroje, neboť tato účinnost je ovlivněna dalšími faktory, jako jsou 
tepelné ztráty v rozvodném systému a rozměry výrobků vzhledem k rozměrům a k charakteristikám budovy.
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obrázek 1 MODEL AQUAPUMP HY534

Sezónní energetická účinnost vytápění samotného kotle 'I' 92,6 % 1

Kontrola teploty 1 + 1,0 % 2

Přídavný kotel 
(  2 - 'I' ) x 0,1 = ± % 3

Podíl sluneční energie

( 'III' x  3 + 'IV' x  4 ) x 0,9 x (  5/ 100) x 6 = + % 4

Přídavné tepelné čerpadlo 
( 149  7- 'I' ) x 'II' = + 40,6 % 5

Podíl sluneční energie + Přídavné tepelné čerpadlo

(0,5 x  8 ) = - % 6

Sezónní energetická účinnost vytápění celého stroje 134 % 7

Třída sezónní energetické účinnosti vytápění celého stroje

 A+

<30% ≥30% ≥34% ≥36% ≥75% ≥82% ≥90% ≥98% ≥125% ≥150%

Kotel a tepelné čerpadlo instalované s nízkoteplotními zářiči 35°C?

  9+ (50  x 'II' ) = %

Energetická účinnost kombinace výrobků uvedených v této tabulce se může lišit od skutečné energetické 
účinnosti instalovaného kombinovaného stroje, neboť tato účinnost je ovlivněna dalšími faktory, jako jsou 
tepelné ztráty v rozvodném systému a rozměry výrobků vzhledem k rozměrům a k charakteristikám budovy.

Poznámky k obrázku 1 Přílohy IV Nařízení EU č. 811/2013:

1. Vstupní hodnota regulace teploty v závislosti na třídě, SMARTWEB/EASY Třída I (Třída I=1%; Třída II=2%, Třída III=1,5%, 
Třída IV=2%, Třída V=3%, Třída VI=4%, Třída VII=3,5%, Třída VIII=5%)

2. Sezónní energetická účinnost při vytápění prostředí v %
3. Rozměry sběrače v m2

4. Objem nádrže v m3

5. Účinnost sběrače v %
6. Klasifikace nádrže (A+=0,95; A=0,91; B=0,86; C=0,83; D-G=0,81)
7. Sezónní energetická účinnost při vytápění prostředí v %
8. Nižší z hodnot           4   a 5
9. Hodnota 7
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Indexy na obrázku 1 Přílohy IV Nařízení EU č. 811/2013:

• 'I' = hodnota sezónní energetické účinnosti při vytápění 
prostředí preferenčního zařízení, vyjádřená v %

• 'I'- vážený faktor tepelného výkonu preferenčních nebo 
přídavných topných zařízení nebo celku, jak je uvedeno 
v tabulce 5 Přílohy IV Nařízení EU č. 811/2013:

• 'III'- hodnota matematického vyjádření: 294/(11x  Pnominale),
kde P nominale se vztahuje k preferenčnímu zařízení pro 
vytápění prostředí 

• 'IV'= hodnota matematického vyjádření: 115/(11 x Pnominale),
kde Pnominale se vztahuje k preferenčnímu zařízení pro 
vytápění prostředí

Index Hodnota pro 
HY434

Hodnota pro 
HY534

'I' 92,6
'II' 0,66* / 0,78** 0,72* / 0,83**
'III' 0,76
'IV' 0,30

(*) celek bez nádrže na teplou vodu
(**) celek včetně nádrže na teplou vodu

Tabulka 5 Přílohy IV Nařízení EU č. 811/2013:

Vážení preferenčního kotle pro vytápění prostředí nebo 
smíšeného kotle a přídavného topného zařízení pro účely 
obrázku 1*

Ppřídav./(Pnominální+Ppřídav)**
II

celek bez 
nádrže na 

teplou vodu

II,
celek včetně 
nádrže na 

teplou vodu
0 0 0

0,1 0,30 0,37
0,2 0,55 0,70
0,3 0,75 0,85
0,4 0,85 0,94
0,5 0,95 0,98
0,6 0,98 1,00

≥ 0,7 1,00 1,00

(*) Průměrné hodnoty jsou vypočítány lineární interpolací 
mezi dvěma sousedními hodnotami. 
(**) Pnominale se vztahuje k preferenčnímu zařízení pro 
vytápění prostředí nebo ke smíšenému zařízení pro vytápění 
prostředí. 
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info@4heat.cz www.4heat.cz 

www.4heat.cz 

V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte na výše uvedených  kontaktech.

4heat s.r.o.
Ječná 1321/29a, 621 00 Brno Česká 
republika

tel.: +420 513 035 275 fax: +420 
246 013 254 e-mail: 
info@4heat.cz www.4heat.cz

Tel.: +420 733 640 222 
Vysočina, Zlínský, Jihomoravský a Jihočeský kraj

Tel.: +420 730 891 891
Praha, Středočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj

Tel.: +420 734 256 724
Královehradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský kraj

Tel.: +421 948 506 833 
Obchodní zastoupení pro Slovenskou republiku

Tel.: +420 777 777 224 Výměníky a 
VZT jednotky

Tel.: +420 776 186 783
Výměníky, projekty na vytápění a VZT v ČR, SR a EU

Servis a technické poradenství
Tel.: +420 739 456 902   /  +420 513 035 275

Obchodní oddělení




