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Děkujeme Vám za zakoupení našeho tepelného čerpadla GEN2 pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody. 

• Pečlivě přečtěte tuto příručku. 

• Dbejte doporučení a bezpečnostních pokynů dle tohoto návodu. 

• Z bezpečnostních důvodů se ujistěte, že je vše před zapnutím řádně překontrolováno. 

• Pokud si nejste jisti, jak jednotku provozovat, zeptejte se dodavatele zařízení. 

• Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování služeb a obsah se může změnit bez předchozího upozornění. 

    

PROVOZNÍ PARAMETRYPROVOZNÍ PARAMETRYPROVOZNÍ PARAMETRYPROVOZNÍ PARAMETRY    

Parametr Minimum Maximum 

Provozní rozsah, režim topení -25 °C 43 °C 

Provozní rozsah, režim chlazení 10 °C 43 °C 

Výstupní teplota vody 5 °C 55 °C 

Tlak vody 0,5 bar 3 bar 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNYBEZPEČNOSTNÍ POKYNYBEZPEČNOSTNÍ POKYNYBEZPEČNOSTNÍ POKYNY    

Existují potenciální nebezpečí, které mohou vést k úrazu, požáru nebo škodám na majetku!  

• Jednotka je připojena k elektrické síti, pracuje s horkým i chladným povrchem a s rotujícími ventilátory. 

• Zařízení není určeno k použití osobami, včetně dětí se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod technickým dohledem nebo 
obeznámeni s instrukcemi týkající se používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti 
musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát s výrobkem. 

• Neodkrývejte jednotku! Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození jednotky.    
• Jednotka musí být uzemněna.    
• Nezakládejte oheň v blízkosti jednotky a vyvarujte se manipulaci s hořlavými látkami v blízkosti jednotky. 

Chladivo uvnitř jednotky R32 je mírně hořlavá látka.    
• Nedotýkejte se žeber výměníku jednotky! Může dojít k úrazu pořezáním, omrzlinám nebo k popálení.    
• Nestrkejte žádné předměty do jednotky ani prsty. V přední části se nachází rotující součást ventilátoru a 

mohlo by dojít k vážnému poranění.    
• Nestříkejte vodu na elektrické části.    
• Neponechávejte lehké věci v blízkosti jednotky, které by mohla jednotka nasát nebo odfouknout.    
• Neopírejte žádné předměty o jednotku a vyvarujte se manipulaci s předměty, které mohou ovlivnit 

průchod vzduchu.    
• Nepokládejte žádné předměty na jednotku ani ji nezatěžujte.    
• Zajistěte odvod vody z pojišťovacích ventilů do odpadního potrubí. Jinak by mohlo dojít k úniku vody a 

škodám na majetku.    
• Nepokoušejte se o opravu svépomocí a systém sami demontovat, mohli byste přijít k úrazu. Demontáž 

systému, třídění chladiva, oleje a dalších části musí být provedeny autorizovaným technikem a musí být 
v souladu s platnými právními předpisy.    

• Jednotka je určena pro likvidaci odborným způsobem k recyklaci a následnému využití.    
 
 
 
 

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze 
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VŠEOBECNÉ POKYNYVŠEOBECNÉ POKYNYVŠEOBECNÉ POKYNYVŠEOBECNÉ POKYNY    

• Před spuštěním stroje se ujistěte, že je hydraulický systém naplněn dostatečným množstvím vody.    

• Když je tepelné čerpadlo v provozu, musí být všechny ventily hydraulického systému v otevřených 

polohách, kromě napouštěcího a vypouštěcího ventilu vody. 

• Pokud je stroj bez přívodu vody nebo byl dlouhou dobu odstaven, tak před opětovným spuštění stroje 
se řiďte pokyny z odstavce 1.    

• Na přívodu vody musí být nainstalován odnímatelný filtr, který pravidelně čistěte v závislosti na kvalitě 
vody ve vaší lokalitě (každé 2 nebo 3 měsíce).    

• Maximální teplota vody je 55 ℃ (Nejpohodlnější teplota vody pro sprchování je 38 ℃~42 ℃, pokud 

teplota vody přesáhne 50 ℃, může hrozit nebezpečí popálení pokožky!). 

• Údržbu stroje musí provádět odborník. 

• Žebrování vzduchového výměníku udržujte v čistotě. 

• Pokud je tepelné čerpadlo bez elektrického napájení, vypusťte veškerou vodu uvnitř stroje přes 
vypouštěcí ventil nebo vstupní filtr. Jinak by mohlo dojít k zamrznutí výměníku tepla při teplotách pod 
bodem mrazu.    

• Ujistěte se, že kabelový ovladač je pevně instalován a je na suchém místě.    
• Ujistěte se, že je dostatečný průtok vody. V případě nedostatečného průtoku může dojít k chybovému 

hlášení na vysoký rozdíl mezi vstupní a výstupní teplotou nebo k vypnutí jednotky na nedostatečný 
průtok vody.     

• Zkontrolujte správný tlak v systému (na tlakoměru je zobrazen tlak 1,5 bar). Když je zařízení v běžném 
provozu, musí být zajištěn minimální tlak, aby nedošlo k vypnutí jednotky z důvodu nedostatku vody.    

• Úpravy pokročilého továrního nastavení jednotky nejsou povoleny. Do jednotky může zasahovat pouze 
pověřený technik od výrobce zařízení. V případě potřeby se obraťte na místního poskytovatele služeb.    

• Termočlánek musí být umístěn vždy v jímce nádrže a slouží ke snímání teploty. S termočlánkem volně 

nepohybujte, aby nedošlo k přehřátí jednotky a možného poškození. 

• Pokud se jednotka chová nestandardně (se zápachem spáleniny) okamžitě odpojte od elektrické sítě 
(vypnutím jističů) a obraťte se na dodavatele. Pokud bude nestandardní provoz pokračovat, může dojít 
k poruše nebo k nehodě či úrazu.    

• V chladných oblastech neodpojujte přívod vody a elektřiny, aby nedošlo k zamrznutí výměníku tepla a 

systému cirkulace vody. V případě dlouhodobého výpadku elektřiny vypusťte veškerou studenou vodu z 

výměníku tepla a celého systému jednotky, jinak může dojít k poškození výměníku tepla zamrznutím a 

stroj nebude možné provozovat. 

• Neponechávejte jednotku bez dozoru za silných povětrnostních podmínek, mohlo by dojít ke zpětnému 
chodu ventilátoru a poškození. Pokud si nejste jistí, tak jednotku nechte během zhoršených 
povětrnostních podmínek vypnutou. 

• Ujistěte se, že otvor pro odvod kondenzátu je průchodný. Umístění otvoru je ve spodní částí jednotky, 
na straně výměníku s ventilátory. Pamatujte, že jednotka za chladných podmínek může namrzat a 
v režimu odtávání se uvolní velké množství kondenzátu. 
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Nádoba na topnou vodu 

Nádoba na teplou užitkovou vodu 

např. DRAŽICE OKC 300 

Jistič 

Nádoba na topnou vodu 

např. DRAŽICE NAD 250 

POPIS POPIS POPIS POPIS FUNKCE FUNKCE FUNKCE FUNKCE ZAŘÍZENÍZAŘÍZENÍZAŘÍZENÍZAŘÍZENÍ    

• Tepelné čerpadlo využívá fyzikálního principu vypařování a kondenzace. Pomocí moderního chladiva R32 
zabezpečuje přenos tepla ze vzduchu do hydraulického okruhu. Na boku jednotky je umístěn manometr, 
který snímá vysoký tlak systému.  

• Tepelné čerpadlo je napájeno z elektrické sítě přes instalovaný jistič. 

• Tepelné čerpadlo je vybaveno invertorovým kompresorem, který má vlastnost přizpůsobit tepelný výkon 
a plynule pokrývat potřeby na dodávku tepla. Frekvence invertorového kompresoru je řízena na základě 
venkovní teploty vzduchu a požadované teploty vody. 

• Tepelné čerpadlo má integrovaný elektrický ohřívač s výkonem 3 000 W (tzv. bivalentní zdroj). 

• Pro zajištění správné funkce je čerpadlo vybaveno žebrovaným výměníkem s ventilátory, které zajišťují 
nucené proudění vzduchu a je potřeba zabezpečit vhodné podmínky pro správnou funkci a maximální 
účinnost. 

 

• Tepelné čerpadlo je vybaveno vnitřním oběhovým čerpadlem, které zabezpečuje průtočný ohřev skrze 
nerezový výměník a převádí teplo do akumulační nádrže teplé užitkové vody nebo do akumulační nádrže 
pro vytápění přes trojcestný ventil ovládaný servopohonem. Vše je automatizované a řízené dle 
nastavení kabelového ovladače (kapitola POKYNY PRO KABELOVÝ OVLADAČ). 

• Tepelné čerpadlo má na vstupu do jednotky umístěn termočlánek, který snímá teplotu topné vody na 
zpátečce a tato teplota se zobrazuje v kabelovém ovladači pro režim topení. 

• Tepelné čerpadlo má termočlánek zobrazující teplotu teplé užitkové vody, který je umístěn v horní 
části nádrže.  
  

                                 
 

  3cestný ventil se servopohonem 

např. ESBE VRG130 

Termočlánek 
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Filtr Uzavírací armatury 

Zpětná klapka 

Pojistný ventil Automatický 

odvzdušňovací ventil 

• Termostat T6R nabízí uživateli možnost zvolit požadovanou prostorovou teplotu a zabezpečuje 
bezdrátovou komunikací s přijímačem, který při požadavku na topení rozsvítí plamínek a spíná oběhové 
čerpadlo, které předává teplo z topné nádoby do otopné soustavy. 

• Termostat T6R nabízí dotykové ovládání s možností připojení přes WiFi 2.4 GHz a je potřeba zvolit 
vhodné umístění tak, aby jeho funkci neovlivňovalo okolí, například radiátory, průvan z oken nebo přímé 
sluneční záření. (více pokynů lze vyhledat v přiloženém manuálu od termostatu T6R nebo v katalogovém 
listu) 

• Přijímač disponuje manuálním tlačítkem pro zapnutí nebo vypnutí oběhového čerpadla pro vytápění. 

• Oběhové čerpadlo topného okruhu disponuje 5 ti nastavitelnými režimy, kde se využívá 4 stupeň pro 
optimální proudění v radiátorech a 5 tý stupeň pro optimální proudění k podlahovému vytápění. 

 
• V hydraulické soustavě jsou umístěny uzavírací armatury, zpětné klapky a filtry. Filtry je potřeba před 

topnou sezónou vyčistit. Tepelné čerpadlo je vybaveno průtokovým spínačem, který v případě 
nedostatečného průtoku vody automaticky odstaví jednotku a zobrazí chybové hlášení. 

• Hydraulická soustava zahrnuje bezpečnostní prvky pro udržení vhodného tlaku v hydraulické soustavě 
pojistný ventil 2,5bar na zpátečce s expanzní nádobou a pojistný ventil 6bar s expanzní nádobou pro 
teplou užitkovou vodu. V případě přetlakování systému bude z těchto pojistných ventilů vytékat voda a 
je potřeba svodu do odpadového potrubí. Dále jsou v systému automatické odvzdušňovací ventily. 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expanzní nádoba 

např. Reflex 

Bezdrátový termostat T6R 

Honeywell 

Ovládací jednotka. 

Přijímač a spínač čerpadla 
Oběhové čerpadlo 

např. Grundfos ALPHA 
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POKYNY PRO OVLÁDPOKYNY PRO OVLÁDPOKYNY PRO OVLÁDPOKYNY PRO OVLÁDÁNÍ OVLADAČEÁNÍ OVLADAČEÁNÍ OVLADAČEÁNÍ OVLADAČE    
 

1.1.1.1. Zobrazení Zobrazení Zobrazení Zobrazení kabelovéhokabelovéhokabelovéhokabelového    ovladačeovladačeovladačeovladače    

    

2.2.2.2. Rozhraní Rozhraní Rozhraní Rozhraní kabelovéhokabelovéhokabelovéhokabelového    ovladačeovladačeovladačeovladače    

    



www.malinagroup.cz 

 

3.3.3.3. Návod kNávod kNávod kNávod k    obsluzeobsluzeobsluzeobsluze    

• Tlačítko zapnout/vypnout：  

Stisknutím tlačítka  jednotku zapnete nebo vypnete. 
V ostatních případech slouží jako tlačítko zpět nebo zrušit. 

• Tlačítko režimu:  

Dlouhým stisknutím tlačítka  změníte provozní režim. Každé dlouhé stisknutí tlačítka přepne mezi 

možnostmi přednastavené volby režim teplé vody  , režim vytápění  , režim chlazení  

nebo kombinace  +  a  +  

V ostatních případech slouží tlačítko  k potvrzení volby. 

• Tlačítko pro nastavení parametrů    
Stisknutím tlačítka během provozního režimu přejdete do nastavení změny požadované teploty a 
opětovným stisknutím upravíte teplotu zvýšit  nebo snížit  
V ostatních případech slouží jako tlačítko k přepínání z nabídky. 

• Tlačítko času a časovače:   
Stisknutím tlačítka se přesunete do nastavení času. Tlačítky   nastavíte čas. 
Dlouhým stisknutím tlačítka se přesunete do nastavení časovače ON/OFF 
Nastavení časovače:  

ON čas spuštění a volba režimu a teploty – nastavení parametrů   , pro potvrzení volby  
OFF čas ukončení časovače a zvoleného režimu 

Dlouhým stisknutím tlačítka v režimu časovače ukončíte režim časovače a  k opuštění nabídky. 

• Nabídka doplňkových režimů 

Dlouhým stisknutím tlačítek + přejdete do nabídky doplňkových režimů a pomocí tlačítek   

přepínejte mezi režimem Turbo , Eco , Tichý  a volbu potvrďte tlačítkem . 

Pro vypnutí režimu stiskněte dlouze tlačítka + dokud ikona režimu nezmizí. 

Režim Turbo upravuje minimální frekvenci invertorového kompresoru. (Tato funkce se připravuje) 

Režim Eco  upravuje maximální frekvenci invertorového kompresoru. (Tato funkce se připravuje) 

Tichý režim upravuje maximální frekvenci invertorového kompresoru. (Tato funkce se připravuje) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



www.malinagroup.cz 

 

4.4.4.4. Pokročilé funkcePokročilé funkcePokročilé funkcePokročilé funkce    
• Provozní parametry: 

Dlouhým stisknutím kombinací tlačítek   +   vstoupíte do menu provozní parametry. Po vstupu 
procházíte parametry tlačítky   nebo   pro přepnutí zobrazení provozních parametrů. (provozní 
parametry naleznete v kapitole 7. Provozní parametry) 

• Nucené rozmrazování vzduchového výměníku:  

V režimu vytápění  stiskněte tlačítko  dokud se nespustí režim nuceného odmrazování . 

• Nucený chod oběhového čerpadla  

Současně dlouhým stisknutím tlačítek +  zapnete nucený chod oběhového čerpadla. 

• Nucený chod elektrického ohřívače  
(Tato funkce se připravuje.) 

• Zámek obrazovky  
Současným stisknutím tlačítek  +  odemknete nebo zamknete obrazovku. 
Tato funkce je standardně deaktivována a pro aktivaci je potřeba se obrátit na servisního technika, který 
Vám tuto funkci může aktivovat. 

• Ochrana proti zamrznutí v zimním období： 
Tato funkce je plně automatizovaná a slouží k ochraně nerezového výměníku před poškozením vlivem 
zamrznutí vody. Tato funkce má dva stupně. Cirkulační čerpadlo ohřívá výměník vodou ze systému. 
V případě, že voda již není dostatečně teplá, zapne se elektrický ohřívač. Proto nikdy nevypínejte 
elektrické napájení, pokud je teplota nižší než 2 °C. V případě, že tepelné čerpadlo je bez elektrického 
napájení a venkovní teplota je nižší než 2 °C, musí se voda z tepelného čerpadla vypustit manuálně. 
 

5.5.5.5. Připojení kPřipojení kPřipojení kPřipojení k    WiFiWiFiWiFiWiFi    (p(p(p(pásmoásmoásmoásmo    2.4GHz)2.4GHz)2.4GHz)2.4GHz)    
1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci Tuya Smart z obchodu pro aplikace 
2. Zaregistrujte a vytvořte si účet dle pokynů aplikace. 
3. Otevřete aplikaci Tuya Smart a vyberte možnost „Přidat zařízení“ / „Add Device“ (obrazovka 1) 
4. Aplikace Vás vyzve k přístupu k poloze, kterou aktivujte. 
5. Vyberte z levé posuvné lišty „Large Home Appliances“ a z nabídky vyberte „Smart Heat pump (WiFi)“ 
(obrazovka 2) 
6. Zvolte Vaši síť WiFi 2.4GHz + zadejte heslo do sítě a vyberte možnost „Další“ (obrazovka 3) 

7. Na ovladači stiskněte dlouze tlačítko   dokud se nerozbliká signalizace   (ovladač je připraven 
k párování) 
8. V aplikaci potvrďte, že signalizace bliká a potvrďte, že bliká rychle a aplikace se přesune do režimu 
párování. (obrazovka 4-6) 
9. Po režimu párování, který by neměl trvat déle, než 2 minuty se zobrazí nalezený ovladač 

„GT controller“ a přidejte zařízení pomocí  (poté jej můžete přejmenovat ) a dejte Dokončeno. 
(obrazovka 7) 
10. Nyní je ovladač připraven k použití. Tlačítko vypnout/zapnout a otevřením ovladače přejdete do 
nabídky režimu a nastavení teplot. Na spodu aplikace se zobrazuje chybové hlášení. (obrazovka 8) 
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ObrazovkObrazovkObrazovkObrazovkaaaa    1111----8888    
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Popis rozhraní Popis rozhraní Popis rozhraní Popis rozhraní aplikace aplikace aplikace aplikace ovladačeovladačeovladačeovladače    

Zapnout/vypnout jednotkuZapnout/vypnout jednotkuZapnout/vypnout jednotkuZapnout/vypnout jednotku     

Provozní režim Provozní režim Provozní režim Provozní režim     

TopeníTopeníTopeníTopení    ChlazeníChlazeníChlazeníChlazení    Teplá užitková vodaTeplá užitková vodaTeplá užitková vodaTeplá užitková voda     

ChlazeníChlazeníChlazeníChlazení    ++++    Teplá vodaTeplá vodaTeplá vodaTeplá voda TopeníTopeníTopeníTopení    ++++    Teplá vodaTeplá vodaTeplá vodaTeplá voda    

Aktuální zobrazovaná teplota Aktuální zobrazovaná teplota Aktuální zobrazovaná teplota Aktuální zobrazovaná teplota     

Teplota požadovanáTeplota požadovanáTeplota požadovanáTeplota požadovaná     

Nastavení požadované teploty Nastavení požadované teploty Nastavení požadované teploty Nastavení požadované teploty     

Chybové hlášení Chybové hlášení Chybové hlášení Chybové hlášení     

    

Příklad chybového hlášení  

Význam chybového hlášení „EH“ a „d4“ naleznete v kapitole 6. Chybové hlášení 
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6.6.6.6. Chybové hlášení Chybové hlášení Chybové hlášení Chybové hlášení     

Pořado

vé číslo 
Typ Kódy 

závad 

Pořado

vé číslo 
Typ Kódy 

závad 

01 Ochrana proti podpětí/přepětí P1 37 Ochrana proti rozdílu teplot 

vody na vstupu a výstupu 
d5 

02 Nadproudová ochrana P2 38 Zimní ochrana proti 

zamrznutí 1 
d6 

03 Ochrana modulu venkovního 

ventilátoru 
P3 39 Ochrana proti zamrznutí v 

zimě 2 
d7 

04 Ochrana proti vysoké teplotě 

výfukového vzduchu 
P4 40 Ochrana proti překročení 

teploty vody 
d8 

05 Ochrana chlazení proti přechlazení P5 41 Funkce sušení podlahy 

zapnuta 
Hd 

06 Ochrana proti přehřátí P6 42 Hardwarový nadproud-1 J1 

07 Příliš vysoká/nízká venkovní teplota P7 43 Přehřátí modulu měniče-3 J2 

08 Ochrana chladicí spirály proti 

přehřátí 
P8 44 Přehřátí hardwaru PFC-4 J3 

09 Abnormální rozdíl teplot na sání a 

výtlaku / abnormální tlakový poměr 
P9 45 Přechodný nadproud PFC-5 J4 

10 Ochrana modulu P0 46 Stánek 7 J5 

11 Porucha kompresoru měniče PA 47 Přepětí na stejnosměrné 

sběrnici -8 
J6 

12 Nedostatečné množství chladiva PC 48 Podpětí stejnosměrné 

sběrnice -9 
J7 

13 Porucha komunikace řadiče linky E0 49 Výstup mimo fázi-10 J8 

14 Porucha ochrany proti sledu fází E1 50 Nadměrný proud motoru při 

nízkých otáčkách-11 
J9 

15 Porucha čidla teploty vnitřní cívky E2 51 Ochrana Co-Drive-17 JA 

16 Porucha snímače teploty vnější cívky E3 52 Přechodový nadproud na 

výstupu měniče-21 
JH 

17 Porucha snímače vysokého tlaku E4 53 Příliš vysoké vstupní napětí-

23 
JC 

18 Porucha snímače nízkého tlaku E5 54 Příliš nízké vstupní napětí-

24 
JL 
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19 Porucha reverzace čtyřcestného 

ventilu 
E6 55 Efektivní hodnota 

nadproudu měniče-27 
JE 

20 Porucha čidla venkovní teploty E7 56 Vstup mimo fázi-29 JF 

21 Porucha snímače teploty výfukového 

vzduchu 
E8 57 Ochrana proti překročení 

rychlosti-30 
JJ 

22 Porucha pohonu/modulu měniče E9 58  Vysokorychlostní 

nadproud motoru-31 
U1 

23 Porucha snímače proudu EA 59  Hardwarové přetížení 

PFC-38 
U2 

24 Porucha venkovní komunikace EC 60 Neběžný přechodový 

nadproud-39 
U3 

25 Porucha řadiče EEPROM Ed 61 Porucha ventilátoru DC 1-41 U4 

26 Venkovní porucha EEPROM EE 62 Porucha ventilátoru DC 2-47 U5 

27 Porucha venkovního ventilátoru EF 63 Ochrana proti zkratu IGBT-

42 
U6 

28 Porucha čidla teploty vratného 

vzduchu 
EH 64 Porucha komunikace-43 U7 

29 Porucha snímače napětí EU 65 Vstupní napájení 

abnormální-44 
U8 

30 Porucha snímače vstupní teploty 

chladiče 
F0 66 Nový přechodový nadproud 

I2t-45 
U9 

31 Porucha snímače výstupní teploty 

chladiče 
F1 67 Nový proud RMS nadproud-

46 
UA 

32 Vysokonapěťová ochrana H1 68 Abnormální provozní 

výstupní proud-51 
UH 

33 Ochrana proti nízkému tlaku H2 69 Další závady UC 

34 Porucha čidla teploty vstupní vody d2 70 Porucha čidla teploty vodní 

nádrže 
d3 

35 Porucha čidla teploty výstupní vody d4    

36 Ochrana spínače průtoku vody d1  Ochrana proti rozdílu teplot 

vody na vstupu a výstupu 
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7.7.7.7. PrPrPrProvozovozovozovozní parametryní parametryní parametryní parametry    
    

Pořadové 

číslo 

Název stavu Jednotka Rozsah 

zobrazení 

Poznámky 

01 Aktuální frekvence 

kompresoru měniče 
Hz 0~150  

02 Provozní proud kompresoru 

měniče 
A 0~30.0  

03 Teplota výfukového vzduchu ℃ -15~999  

04 Teplota vratného vzduchu ℃ -30~999  

05 Teplota výparníku ℃ -30～999  

06 Venkovní teplota okolí ℃ -30~999  

07 Teplota vody na vstupu ℃ -15~999  

08 Teplota vypouštěné vody ℃ -15~999  

09 Hlavní kroky elektronického 

expanzního ventilu 
P 0~500  

10 Hodnoty napětí 

stejnosměrné sběrnice 
V 0~500  

11 Teplota chladiče pohonu ℃ -15~999  

12 Vstupní teplota ekonomizéru ℃ -30~999  

13 Výstupní teplota 

ekonomizéru 
℃ -30~999  

14 Kroky elektronického 

expanzního ventilu pro 

zvýšení entalpie 

P 0~500  

15 Vysokotlaké tlakové senzory 

detekují tlak 
MPa*100 0~100 Například 1,1 MPa ukazuje 110 

16 Snímače nízkého tlaku 

detekují tlak 
MPa*100 0~100 Například 1,1 MPa ukazuje 110 

17 Otáčky venkovního 

ventilátoru 
rpm 0~999  

18 Vstupní teplota vnitřního 

výměníku tepla (°C) 
℃ -30~999  
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19 Výstupní teplota vnitřního 

výměníku tepla (°C) 
℃ -30~999  

20 Stav elektromagnetického 

ventilu bypassu 
 0/1  

21 Stav elektromagnetického 

ventilu Enthalpy 
 0/1  

22 Sušení podlahy (v hodinách) H 0~168  

23 Okolní teplota v místnosti ℃ -30~999 Teplota teplotního snímače je 

odesílána do hlavní řídicí jednotky 

prostřednictvím protokolu z řídicí 
24 Teplota vnitřního výměníku ℃ -30~999  

25 Číslo verze softwaru základní 

desky 
  

 26 Kontrolní součet softwaru 

základní desky 
  

27 Číslo verze softwaru 

ovladače 
  

28 Vstupní proud frekvenčního 

měniče 
A 0~999 A  

29 Vstupní napětí sítě V 0~999 V  

30 Historie závad 1   Viz Kódy závad 

31 Historie závad 2   Viz Kódy závad 

32 Historie závad 3   Viz Kódy závad 

33 Historie závad 4   Viz Kódy závad 

34 Historie závad 5   Viz Kódy závad 
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Příloha: Příloha: Příloha: Příloha: ROZHRANÍ TERMOSTATU T6RROZHRANÍ TERMOSTATU T6RROZHRANÍ TERMOSTATU T6RROZHRANÍ TERMOSTATU T6R

     


