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Уважаеми клиенти,
Поздравяваме ви за избора на този висококачествен продукт на Immergas, създаден да ви осигури добруване и безопасност за дълъг период от
време. Като клиент на Immergas вие може винаги да разчитате на професионално обслужване, създадено и подновявано да гарантира
постоянно високата ефективност на вашия продукт. Прочетете внимателно следващите страници: можете да извлечете полезни съвети
за правилната употреба на уреда, изпълнението на които ще потвърди вашето удовлетворение от продукта на Immergas.
Свържете се с местния център за обслужване и поискайте начална безплатна проверка (необходима за валидиране на специалната гаранция
на Immergas). Нашият техник ще провери условията на работа, ще направи необходимите настройки и ще ви покаже как правилно да
използвате вашия генератор.
Обръщайте се упълномощените центрове за обслужване на Immergas за всяка инцидентна или рутинна намеса: центровете са снабдени с
оригинални резервни части и имат специална подготовка, осигурена от производителя.

Важно!
Отоплителните инсталации трябва да бъдат подлагани на периодична поддръжка и верификация на енергийната ефективност, изпълнявани
в съответствие с националните и местни нормативни документи. За да изпълните задълженията си, вменени от закона, ние ви каним да се
обърнете към упълномощените центрове за обслужване на Immergas, който ще ви илюстрират експлоатационните предимства на
системата Формула Комфорт.

Основни предупреждения
Всички продукти на Immergas са защитени от подходяща транспортна опаковка.
Продуктът трябва да бъде съхранява на сухо място ида бъде защитен от климатични въздействия.
Ръководството е неразделна и основна част от продукта и трябва да бъде предадено на новия собственик в случай на продажба или предаване за ползване.
Ръководството трябва да бъде съхранявано грижливо и използвано внимателно, тъй като всички предупреждения съдържат важни указания за безопасността на
при монтаж, употреба и поддръжка.
Ръководството съдържа информация относно монтажа на продуктите на Immergas. Що се отнася до други въпроси, свързани с монтажа на продуктите
(например, безопасност при работа, защита на околната среда, предотвратяване на инциденти), вие трябва да се съобразявате с текущите нормативни документи и
принципите на добрата работа.
Според сегашния закон, оборудването трябва да бъде проектирано от квалифицирани професионалисти с размери в рамките, определени от закона. Монтажът и
поддръжката трябва да бъдат извършвани в съответствие с текущите нормативни документи, указанията на производителя и от квалифициран и професионално
обучен персонал, което означава лица със специфични умения в сектора в съответствие със закона.
Неправилното монтиране или поддържане или сглобяване на компоненти, приспособления, комплекти или устройства на Immergas могат да доведат до непредвидени
преди това проблеми за хора, животни или имущество. Прочетете внимателно указанията, придружаващи продукта за осъществяване на правилно монтиране на
продукта.
Поддържането трябва да бъде изпълнявано от квалифициран техник от упълномощен център за обслужване на Immergas, което означава лице с гарантирана
квалификация и професионализъм.
Продуктът не трябва да бъде използван за цели, за които не е предназначен. Всяка употреба, различна от предвидената, е неправилна и следователно потенциално
опасна.
Ако при монтажа, експлоатацията или поддръжката са допуснати грешки или нарушения на текущите нормативни документи, стандарти или указания,
съдържащи се в това ръководство (или дадени от производителя), Immergas не носи отговорност, нито по силата на договор, нито по друг начин, за повреди или загуба
на гаранцията по отношение на продукта.
За повече информация относно нормативните документи, свързани с монтирането на генератори на топлина, изгарящи газ, обърнете се Интернет страницата на
Immergas на адрес www.immergas.com.
Компанията IMMERGAS S.p.A., със седалище на ул. Виа Чезаре Лигуре 95 42041 Бресчело (RE) декларира, че процесите на конструиране,
производство и обслужване след продажбата са в съответствие с изискванията на EN ISO 9001: 2008.
За повече подробности относно съответствието с изискванията на Европейския съюз, свързани с продукта, отправете заявление до производителя и
поискайте декларация за съответствие, указвайки типа на уреда и езика на страната, в която се намирате.

Дружеството Immergas не носи отговорност за печатни или преводачески грешки и си запазва правото д а внася промени в своите технически или
търговски проспекти без предизвестие.
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МОНТАЖ

МОНТАЖ НА
ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО
1.1
Указания за монтаж
Вътрешното тяло на Magis Combo е
предназначено изключително за монтаж на
стена, за отопление през зимата и
охлаждане през лятото и за производство
на гореща вода за битови нужди и подобни
цели.
За нормална работа, вътрешното тяло
трябва да бъде комбинирано с кондензатор
Audax Pro. Спазвайте всички указания за
безопасност при използване на вътрешното
и външното тяло.
Мястото на монтаж на двете тела и
свързаните приспособления на Immergas
трябва д имат подходящи характеристики
(технически и конструкционни),
позволявайки безопасност, ефективност и
лесна употреба:
- Монтаж (в съответствие с изискванията
на техническите нормативни документи);
- Поддръжка (включително по график,
периодична, ежедневна и извънредна);
- Извеждане от експлоатация (натоварване
на оборудването и компонентите), както
и евентуалното заместване със същите
и/или еквивалентни оборудване и/или
компоненти.
Стената трябва да бъде равна, без
нефункционални издатини или
вдлъбнатини, така че да позволява лесен
достъп отзад. Тялото абсолютно не е
предназначено за поставяне на пода или на
полици (Фигура 1).
Променяйки вида на монтажа, изменя се и
класификацията на вътрешното тяло,
именно:
- Тип B23 или B53, ако тялото е
монтирано, използвайки специална
решетка за засмукване на въздух от
помещението, където е монтирано;
- Тип С, ако тялото е монтирано,
използвайки концентрични тръби или
други тръби, предназначени за монтиране
на вътрешни тела за засмукване на
въздух и отвеждане на димните газове.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: Класификацията
на устройството е показана с илюстрации
на различни инсталационни решения на
следващите страници.
Газовите уреди на Immergas трябва да
бъдат монтирани само от упълномощен
професионално квалифициран персонал.
Стената трябва да бъде равна, без
нефункционални издатини или
вдлъбнатини, така че да позволява лесен
достъп отзад. Тялото абсолютно не е
предназначено за поставяне на пода или на
полици (Фигура 1).
Монтирането трябва да бъде направено в
съответствие с изискванията на UNI и CEI,
на текущите нормативни документи и
съгласно добрите технически практики. В
частност, трябва да бъдат спазени
изискванията на UNI 7129 и 7131 и CEI 648 и 64-9.
Внимание: В съответствие с UNI 7129,
забранено е монтирането н оборудване,
демонтирано или отстранено от други
системи. Immergas не носи отговорност за
повреди, причинени от оборудване,
демонтирано от други системи, нито за
несъответствията, проявявани от такова
оборудване.

Преди монтиране на вътрешното тяло,
трябва да бъде проверено дали тялото не е
повредено; ако са налице съмнения,
обърнете се незабавно към доставчика.
Материалите от опаковката (скоби, пирони,
пластмасови торби, полиестерна пяна и пр.)
трябва да бъдат държани извън обсега на
деца, тъй като са потенциално опасни.
В случай, че тялото е разположено между
мебелите в помещението, трябва да бъде
осигурено достатъчно пространство за
нормално поддържане; трябва да осигурите
поне 30 cm от дясната страна и най-малко 3
cm между вертикалните стени и кожуха на
тялото. Под и над тялото трябва да бъде
осигурено пространство за тръбните връзки
и комина, както и за евентуални
интервенции.
В близост до устройството не трябва да
бъдат оставяни запалими предмети (хартия,
платове, пластмаси, полистирен и пр.).
Не поставяйте уреди под вътрешното тяло,
тъй като тези уреди могат да бъдат
повредени, ако отвори предпазния клапан
или в случаи на течове от хидравлични
връзки. В противен случай производителят
не носи отговорност за повреди, причинени
на домакински уреди.
Също така препоръчително е, по причините,
посочени по-горе, да не се поставят мебели
под вътрешното тяло.
В случай на отказ, повреда или неправилна
работа, устройството трябва да бъде
изключено и да бъде повикан технически
специалист (например, представител на
упълномощен център за обслужване на
Immergas, който има специфични
технически знания и оригинални резервни
части). Не правете опити да модифицирате
или поправяте уреда.
Неспазването нагорните указания е на
отговорността на потребителя и прави
гаранцията невалидна.
•
Правила за монтаж:
- Вътрешното тяло може да бъде
монтирано в частично защитени
пространство. Частично защитено
пространство се разбира да е място,
където тялото не е изложено на пряко
въздействие на климатични фактори или
проникване на атмосферни влияния
(дъжд, сняг, градушка и др.);
- Монтирането на уреда е забранено в
помещения с опасност от пожар
(например, гаражи, шкафове), в
потенциално опасни зони с използване
на газово оборудване, в близост до
комини или отвори за засмукване на
въздух;
- Забранено е монтирането върху
вертикални продължения на полици на
камини;
- Забранено е монтирането в общи части
на сградата, вътрешни стълбища или
пътища за евакуация (например,
площадки на стълбища, входни
площадки);
- Също така е забранено монтирането в
общи части на сградата, като тавани,
входни площадки, ниши, подпокривни
пространства и пр., освен ако не са
разположени в техническите зони на
отделни апартаменти и достъпни само за
потребителя (относно характеристиките
на техническите помещения, виж UNI
7129).
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Фигура 1
Внимание: Монтирането на вътрешното
тяло на стена трябва да осигурява стабилна
и ефективна опора на генератора.
Скобите (доставяни като стандартно
оборудване) за монтиране на групата
трябва да бъдат използвани за фиксиране
към стената и могат да осигурят адекватна
опора, само ако са поставени правилно (в
съответствие с техническите стандарти) на
солидни или полусолидни стени. В случаи
на стени от тухли или бетонови блокчета,
стени с ограничени носещи способности
или във всички случаи на стени, различни
от указаните, е необходима верификация на
статичната устойчивост на носещата
система.
Продуктът е предназначен за подгряване на
вода до температура, по-ниска от точката
на кипене при атмосферно налягане.
Тялото трябва да бъде свързано към
отоплителна система или към инсталация
за разпределение на гореща вода,
съответстващи на мощността на уреда.

Основни размери

Легенда:
V - Електрическа връзка
G - Подаване на газ
AC - Извод за гореща вода за битови
нужди
AF - Вход за питейна вода
SC - Отвеждане на кондензата
(минимален вътрешен
диаметър Ø 13 mm)

МОНТАЖ

1.2

R - Връщаща тръба
M - Подаваща тръба

Охладителна
линия
LP
GP
G3/8"
G5/8"

1.3

Защита от замръзване

Минимална температура -5°C.
Вътрешното тяло е стандартно оборудвано
със система за защита от замръзване, която
въздейства върху системата за отвеждане
на кондензата и термичния генератор,
когато температурата на водата падне
под 4°C.
При тези условия вътрешното тяло е
защитено от замръзване до външна
температура от -5 ° C.
Минимална температура -15°C.
В случай, че вътрешното тяло е монтирано
на място, където температурата може да
падне под -5°C, възможно е да бъде
използвана система за защита от
замръзване.
За да избегнете риска от замръзване,
следвайте указания, дадени по-долу:
- Защитете отоплителния контур от
замръзване, като напълните контура с
подходяща незамръзваща течност,
специално предназначена за отоплителни
системи и придружена с гаранция от
реномиран производител, която течност не
поврежда топлообменника и останалите
компоненти на хидравличния модул.
Незамръзващата течност не трябва да бъде
опасна за здравето. Указанията за
концентрацията на течността, дадени от
производителя, трябва да бъдат следвани с
оглед на минималната температура, от

Дължина
(mm)
440
Свързване
Подаване Гореща вода за
на газ
битови нужди
G
AC-AF
3/4"
1/2"

Фигура 2
която искате да защитите вашето
оборудване. Течността трябва да бъде
воден разтвор с клас на замърсяване 2
съгласно EN 1717:2002.
Материалите, от които са направени
хидравличните модули на Immergas са
устойчиви на етилен гликол и пропилен (в
случай на правилно приготвени смеси).
За продължителността на и извеждането от
експлоатация, следвайте указанията на
доставчика.
- Защитете от замръзване контура за
загряване на гореща вода за битови
нужди, използвайки приспособления,
доставяни по заявка (комплект за защита
от замръзване), включващи електрически
нагревател, съответните кабели и
управляващ термостат (прочетете
внимателно указанията за монтаж,
предоставени заедно с комплекта).
При тези условия вътрешното тяло е
защитено от замръзване до външна
температура от -15 ° C.
Защитата от замръзване на вътрешното
тяло както при температури до -5°C, така
и до температури до -15°, е осигурена
само, ако:
- Вътрешното тяло и кондензационният
блок са свързани правилно помежду си и
към газовата и електрическата
инсталация;
- Блоковете са постоянно захранени;
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Дълбочина
(mm)

Отопление
R-M
3/4"

- Блоковете не са изключени;
- Блоковете не са повредени (виж
параграф 2.6);
- Основните компоненти на блока и/или на
системата за защита от замръзване не
са повредени.
За да бъде ефективна гаранцията,
изключват се повреди, причинени от
прекъсване на подаването на електрическа
енергия или от неспазване на указанията,
дадени на тази страница.
Важна забележка: Ако вътрешното тяло е
монтирано на място, където температурата
пада под 0°C, необходимо е тръбите за
гореща вода за битови нужди да бъдат
изолирани.

ПОДДРЪЖКА

Височина
(mm)
787

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

LP - Охлаждащ агент - течност
GP - Охлаждащ агент - газообразно
състояние

- Стандартно с Magis Combo се доставя
група за хидравлично свързване. Подолу е показана направата на
хидравличното свързване, като са взети
мерки за защита на подаващата и
връщащата тръба на системата с
подходящи изолиращи ръкави.
- Групата R410A за свързване на
охладителната линия се доставя по заявка
заедно с комплект за монтаж в
съответствие с указанията, дадени в
ръководството на кондензационния блок.

1.5 ХИДРАВЛИЧНО
СВЪРЗВАНЕ
Внимание: За да избегнете
компрометирането на гаранцията на
продукта, грижливо промийте цялата
отоплителна система (тръби, радиатори и
пр.) преди да монтирате групата за
свързване. Промиването трябва да стане
със специална течност за премахване на
котлен камък, която е в състояние да
отстрани остатъците, които могат да
повредят вътрешното тяло.
Законът изисква третиране на водата в
отоплителната система и на водата за
битови нужди в съответствие с UNI 8065, за
да бъдат защитени системата и уредите от
котлен камък (например, отлагания на
варовик), отлагане на шлака и други вреди
отлагания.

Хидравличните връзки трябва да бъдат
направени по рационален начин,
използвайки фитингите от шаблона на
вътрешното тяло.
Внимание: Immergas не носи отговорност
за повреди, причинени от система за
автоматично пълнене.
За да бъдат спазени изискванията относно
оборудването на EN 1717 във връзка със
замърсяването на питейната вода,
препоръчваме използването на комплекта
на IMMERGAS, който се монтира на входа
на студената вода във хидравличния модул.
Препоръчва се също така топлоносителят
(например, вода + гликол), използвана в
първичния контур н хидравличния модул,
да принадлежи на категориите 1, 2 или 3
както са определени в EN 1717.
Внимание: За да удължите живота и за
да запазите характеристиките на
ефективността на уреда, препоръчва се
монтажа на подходящо устройства за
третиране на водата, в случай, че
характеристиките на водата предполагат
отлагане на котлен камък.
Отвеждане на кондензата. За отвеждане
на кондензиралата вода, получена в уреда,
необходимо е свързване към канализация,
устойчива на киселинен кондензат с
вътрешен диаметър най-малко 13 mm.
Свързването на кондензиращия блок с
канализацията трябва да бъде направено по
начин, който не допуска замръзване на
съдържащата се вътре течност.

Преди въвеждане в експлоатация,
проверете дали кондензатът бива отвеждан
правилно; след първото включване,
проверете дали сифонът е пълен с
кондензат (параграф 1.24). Необходимо е
също така да бъдат спазвани изискванията
на текущите нормативни документи (UNI
7129) както и на националните закони,
свързани със заустване към
канализационни системи.
В случай, че свойствата на кондензата не са
подходящи за канализационната система,
необходимо е да бъде монтиран
неутрализатор на кондензата, който да
осигурява съответствие с параметрите,
установени от нормативните документи.
Внимание: В случай на използване на
една или повече подкачващи помпи,
неизбежно е монтирането на хидравличен
сепаратор (не се доставя от Immergas),
разположен след вътрешното тяло.

1.6 СВЪРЗВАНЕ НА
ОХЛАДИТЕЛНАТА
ЛИНИЯ
Що се отнася до свързване на охладителни
линии, необходимо е бъдат спазвани
указанията, дадени в ръководството на
кондензиращия Audax Pro.
Направете връзки директно към
вътрешното тяло, използвайки частите от
доставяния по заявка комплект.

ПОДДРЪЖКА

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

МОНТАЖ

1.4 ГРУПА ЗА СВЪРЗВАНЕ

Комплектът за хидравлично свързване
включва:
регулируем удължител - 2 бр.
скоба за вътрешното тяло - 2 бр.
тръба за подаване на газ Ø 18 (G) - 1 бр.
тръба за подаване на студена вода
1/2 "(AF) - 1 бр.
тръба за отвеждане на топла вода
1/2" (AC) - 1 бр.
клапан сферичен 1/2 "(AF) - 1 бр.
тръба връщаща 3/4" (R) - 1 бр.
тръба гъвкава подаваща 3/4 "(M) - 1 бр.
клапан сферичен 3/4" M - 1 бр.
Капаци изолиращи за тръбите
(R - M) - 3 бр.
фитинг телескопичен 1/2 "(AC) - 1 бр.
фитинг телескопичен 3/4" (R) - 1 бр.
уплътнения, винтове и О-пръстени

Комплектът R410A за свързване на
охладителната система (по заявка) включва:
тръба за охладителя в течно състояние
G 3/8 "(LP) - 1 бр.
тръба за охладителя в газообразно
състояние G 5/8 "(GP) - 1 бр.
Вече монтирани на модула:
Клапан за газ - 1 бр.
Клапан изолиращ с филтър 3/4 " (R) - 1 бр.

Фигура 3
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Легенда:
V - Електрическа връзка
G - Подаване на газ
AC - Извод за гореща вода за битови нужди
AF - Вход за питейна вода
SC - Дрениране на кондензата
(минимален вътрешен диаметър Ø 13 mm)
R - Връщаща тръба
M - Подаваща тръба
LP - Охладител - течно състояние
GP - Охладител - газообразно състояние
1 - редуктор G 3/8 "F - 1/4" SAE M (доставя
се заедно с Audax Pro 5 kW; да бъде
използван само за свързване на този модел)

МОНТАЖ
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Дейностите по електрическото
свързване трябва д бъдат изпълнявани
след изключване на захранващото
напрежение.
Устройството има степен на защита IPX4D,
като безопасността е гарантирана само,
когато е налиже правилно свързване към
ефективна заземителна система, изпълнена
в съответствие с текущите стандарти за
безопасност.
Внимание: Immergas не носи отговорност
за наранявания на лица или повреди на
имущество, произтичащи от липсата на
заземяване или от неспазване на
приложимите стандарти за безопасност.
- Захранващите кабели трябва да
съответстват на приготвеното трасе.
Използването на клеми 3 (c) не осигурява
заземяване на отделните жила (максимум
1.5 mm2) на дънната клема. Използвайте
подходящите кабелни жила (d) от лявата
страна, прокарвайки максимум два
многополюсни кабела (максимум 3×1
mm2).
Фигура 4 дава илюстрация на кабелите при
хипотетично свързване; за направата на
свързване според индивидуалните нужди
на потребителя, следвайте дадените подолу указания.
• Отваряне на електрическото табло
(Фигура 4)
За да направите електрическите връзки,
необходимо е да отворите таблото,
следвайки указанията, дадени по-долу.
- Свалете предния панел (Фигура 4).
- Свалете капака (Част B на Фигура 4).
1) Отвийте винтовете (a).
2) Свалете капака (b) от панела с
показващите прибори (c).
- В този момент вие имате достъп до
клемите за свързване на кабелите.
Проверете също така дали електрическата
система може да провежда необходимата
мощност, потребявана от уреда, както е
указано на таблата с данни на вътрешното
тяло. Вътрешното тяло се доставя,
свързано с тип "Y" без куплунг на
захранващия кабел. Захранващият кабел
трябва да бъде свързан към електрическа
мрежа с параметри ~ 230V ± 10% / 50Hz,
спазвайки полярността L-N и заземителната

- Електрическо свързване на кондензиращия
блок.
Вътрешното тяло трябва да бъде комбинирано с
термопомпа на Immergas, която трябва да бъде
свързана с клемите T- и T +, както е указано на
електрическата схема. Термопомпата се
захранва независимо от вътрешното тяло с
230 V.
Конфигурирайте параметрите на вътрешното тяло
както е описано в раздела за програмиране на
електронната карта (параграф 3.10).
- Монтиране на фотоволтаична система.
Свързването на продукта към фотоволтаична
система благоприятства използването на
кондензиращия блок. Свържете клемите 88 и L.
Важно: Задължително да използвате отделни
линии за различните захранващи напрежения. В
частност, важно линии с напрежение, по-ниско от
230 V, трябва да бъдат прекъснати. Тръбите за
свързване на уреда не трябва да бъдат използвани
за заземяване на електрическата линия или за
телефонна линия. Това трябва да бъде проверено
преди електрическото свързване на вътрешното
тяло.

ПОДДРЪЖКА

1.7 ЕЛЕКТРИЧЕСКО
СВЪРЗВАНЕ

връзка, означена със символа
;
свързването трябва да бъде осъществено
през прекъсвач с клас на свръхнапрежение
от категория III.
За защита от отечки от постоянно
захранените бутони, използвайте
разделително предпазно устройство A. В
случай на замяна на захранващия кабел,
обърнете се към специалист (например,
упълномощен център за обслужване на
Immergas). Захранващият кабел трябва да
бъде в съответствие с предвиденото трасе
(Фигура 3), избягвайки контакт с корпуса
на уреда.
Ако трябва да смените предпазителите на
електронната карта:
- Управляваща карта: предпазител T 3.5 A;
- Комуникационна карта на термопомпата:
предпазител T 5.0 A.
За захранване на уреда с електрическа
енергия, не се разрешава използването на
адаптери, разклонители или удължители.
• Направете необходимите електрически
връзки (Фигура 39 - 40).
Фигура 4
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Двупътен
клапан

Трипътен
клапан

МОНТАЖ

Спомагателни
сигнали

Изсушителите A16-1 и A16-могат
да бъдат свързани само след
монтиране платка за две релета (по
заявка).

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Легенда:
A13 - Управление на системата (по заявка)
A16-1 - Зона на изсушаване 1 (по заявка - с карта за управление Deum)
A16-2 - Зона на изсушаване 2 (по заявка - с карта за управление Deum)
A17-1 - сензор за влажност в зона 1 (по заявка)
A17-2 - сензор за влажност в зона 2 (по заявка)
A25 - Audax Pro
B2 - Сензор на резервоара (optional - изпълнение плюс)
B3-2 - Сензор за налягане в зона 2 (по заявка)
B4 - Сензор за външната температура (по заявка)
B9 - Сензор за температура на входа н горещата вода за битови нужди (по заявка)
B13 - Сензор CH (по заявка)
CAR V2-1 - Дистанционно управлениеV2 за зона 1 (по заявка)
CAR V2-2 - Дистанционно управлениеV2 за зона 2 (по заявка)
E7 - Предпазен нискотемпературен термостат (по заявка)
M10-1 - Циркулационна зона 1 (по заявка)
M10-2 - Циркулационна зона 2 (по заявка)
M31-2 - Зона на смесителния вентил 2 (по заявка)
M52 - Трипътен клапан (по заявка)
R8 - Електрически нагревател (изпълнение плюс)
S20-1 - Термостат за външна температура за зона 1 (по заявка)
S20-2 - Стаен термостата за зона 2 (по заявка)
S36-1 - Превключвател за влажност за зона 1 (по заявка)
S36-2 - Превключвател за влажност за зона 2 (по заявка)
S39 - Вход за фотоволтаичното оборудване
S41 - Изключване на Audax Pro
X40-1 - Мост за термостата за външна температура на зона 1

ПОДДРЪЖКА

Фигура 5
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Фигура 6

Като цяло, за измерване на външната
температура Magis Combo използва сензора
на кондензационния блок.
В случай, че режимът на кондензация не е в
подходяща зона за измерване на
температурата, препоръчва се използването
на сензор за външна температура (Фигура
7), който се доставя по заявка.
За възможностите за разполагане на
сензора за външна температура виж
съответните указания за монтаж.
Сензорът може да бъде свързан директно
към вътрешното тяло и автоматично задава
температурата в зависимост от външната
температура, за да регулиран
температурата н подаване към системата в
режимите на отопление и охлаждане.
Сензорът за външна температура работи
винаги, когато е свързан, независимо от
типа на стайния термостат с часовник и
може да работи в комбинация с два
термостата с часовници на Immergas.
Корелацията между температурата на
подаване към системата и външната
температура се обработва по различен
начин от вътрешното тяло или от CARV2;
параметрите, зададени на програмируемия
термостат имат предимство пред тези,
зададени на вътрешното тяло.
- Вътрешно тяло: температурата на
подаване към системата се определя от
менюто за управление на температурата
и от потребителското меню чрез
стойността на отместването в
съответствие с кривите, представени на
Фигура 8).
- CARV2: температурата на подаване към
системата се определя от ключа за
отопление (положения от 0 до 9) и от
стойността на отместването в менюто за
настройки в зависимост от кривите,
дадени в съответните указания за
експлоатация.
Важна забележка: В случай, че
оборудването е разделено на две зони,
температурата на подаване се пресмята от
зоната с по-висока температура през фаза
на отопление или от зоната с по-ниска
температура в режим на охлаждане.
Електрическото свързване на сензора за
външна температура се прави на клеми 38 и
39 в таблото на вътрешното тяло (Фигура
39-40).

Фигура 7
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МОНТАЖ

1.9 СЕНЗОР ЗА ВЪНШНА
ТЕМПЕРАТУРА

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Вътрешното тяло е предназначено за
използване със стайни термостати или с
дистанционно управление, което се доставя
по заявка (Фигура 6); към уреда можете да
свържете максимум две устройства за
управление на температурата. Всички
термостати са произведени от Immergas и
могат да бъдат свързани само с два
проводника. Прочетете внимателно
указанията за сглобяване, предоставени с
доставените комплекти.
• Термостат за включване и изключване с
цифров часовник. Програмируемият
термостат ви позволява да:
- Зададете две стойности н външната
температура: една дневна (комфортна
температура) и една нощна (намалена
температура);
- Зададете седмична програма с часовете
по дни за запалване и загасяване;
- Изберете желания режим на работа за
наличните алтернативи:
• ръчно управление (с регулируема
температура).
• автоматично управление (със зададена
програма).
• Принудително автоматично управление
(чрез промяна на температурата, зададена
в програмата).
Термостатът с часовник се захранва от две
алкални батерии 1.5V LR 6;
• Дистанционно управлениеV2 (CARV2) термостат с часовник, работещ в
зависимост от климатичните фактори.
Панелът на CARV2 позволява на
потребителя, в допълнение на
възможностите, описани в предходния
параграф, д управлява цялата важна
информация относно уреда и режима на
отопление с възможност за комфортно
изменение на преди това зададени
параметри, без да бъде необходимо да се
отива до мястото, където е монтиран
уреда. Панелът има функция за
диагностика и изписва всеки отказ на
системата. Термостатът с часовник,
включен в панела за дистанционно
управление ви позволява да нагласявате
температурата на подаване спрямо
фактическите нужди на обслужваните
помещения за получаване на желаната
температура с изключителна точност с
намаляване на разходите за
експлоатация. CARV2 е захранен
директно от хидравличния модул,
използвайки същите два проводника,
използвани за предаване на данни между
хидравличния модул и устройството.

Важно: Вътрешното тяло е предназначено
да работи с два CARV2 за управление на две
отделни хидравлични зони.
Електрическо свързване на
дистанционното управлениеV2 или
таймер за включване и изключване (по
заявка)
Операциите, описвани по-долу, трябва да
бъдат изпълнявани при изключено
захранващо напрежение.
- Термостат или термостат с часовник за
включване и изключване: да бъде свързан
към клеми 40-1 / 41-1 чрез премахване на
моста X40-1 за зона 1 или към клеми 40-2 /
41-2 за зона 2. Проверете дали контакта
на термостата е свободен от напрежение и
че не е свързан със захранването; в
противен случай ще бъде повредено
електронното табло.
- Дистанционно управлениеV2 трябва да
бъде свързано към клеми 42-1 / 43 за зона
1 и към 42-2 / 43 за зона 2 X40-1,
запазвайки моста за зона 1 на CARV2 и
добавяйки друг мост за зона 2 между
клеми 40-2 и 41-2, спазвайки полярността
на връзките.
Свързванията трябва да бъдат направени на
клемите, разположени в таблото на
вътрешното тяло (Фигура 39-40).

ПОДДРЪЖКА

1.8 ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ И
ВЪНШЕН ТЕРМОСТАТ
(ПО ЗАЯВКА )

ПОДДРЪЖКА

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

МОНТАЖ

1.10 ЗАДАВАНЕ НА
ТЕМПЕРАТУРАТА
Задавайки параметрите в менюто за управление на
температурата, вие можете да изберете режима на
работа на системата.
Кривите на Фигура 8 показват настройките по
подразбиране на различните режими на работа с и
без сензор за външна температура.
Внимание: Когато използвате CARV2, кривите на
регулиране на температурата на отопление се
избират от самото устройство.

Температура на подаване в зона 1 при отопление,
с наличен сензор за външна температура

Температура на подаване в зона 2 при отопление,
с наличен сензор за външна температура

Температура на подаване в зона 1 при охлаждане,

Температура на подаване в зона 2 при охлаждане,
с наличен сензор за външна температура

Температура на подаване при
охлаждане без сензор за външна
температура

Температура на подаване при
отопление без сензор за външна
температура

Легенда:
Rxx - Меню за параметрите за управление на
температурата
TE - Външна температура
TM - Температура на подаване
U01 - Температурна на подаване за зона 2 в режим на
отопление - потребителско меню

U02 - Температурна на подаване за зона 2 в режим на
охлаждане - потребителско меню
U03 ÷ 06 - Отместване на зададената крива от сензора за
външна температура
Zx - Зона на регулиране

Фигура 8
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Внимание: Вътрешното тяло трябва да
бъде монтирано изключително със
системи за засмукване на въздух и
отвеждане на димните газове, които да
бъдат видими и да могат да бъдат
инспектирани като оригиналната
пластмасова "Зелена серия" на
Immergas, както се изисква от UNI 7129.
Пластмасовите тръби не могат да бъдат
монтирани на открито с дължини, поголеми от 40 cm, без адекватна защита от
ултравиолетови лъчи и други
атмосферни въздействия.
Коминът може да бъде разпознат чрез
специален идентификатор и
отличителна марка с надпис "Само за
кондензиращи котли".
• Коефициенти на съпротивление и
еквивалентни дължини. Всеки
компонент има коефициент на
съпротивление, определен
експериментално и указан в таблицата.
Коефициентите на отделните компоненти
не зависят от типа на топлинния
генератор, към който са монтирани и са
безразмерни величини. Коефициентите
обаче се изменят в зависимост от
температурата на флуидите, които
протичат през компонентите и
следователно са различни за засмукване
на въздух и за отвеждане на димни
газове. Всеки компонент има
съпротивление, което е еквивалентно на
определена дължина в метри на тръба със
същия диаметър, т.нар. еквивалентна
дължина, определима от съотношението
между коефициентите на съпротивление,
например, коляно 90° Ø80 има
коефициент на съпротивление при
засмукване 1.9, тръба с дължина 1 m при
засмукване има коефициент на
съпротивление 0.87, т.е. еквивалентната
дължина на коляно 90° Ø80 при
засмукване е 1.9: 0.87 = 2.2 m тръба Ø80
при засмукване. По подобен начин,
всеки отделен компонент има
съпротивление, съответстващо на
определена дължина в метри на тръба с
друг диаметър, например, коляно 90°
концентрично Ø60 / 100 има коефициент
на съпротивление 8.2 при отвеждане;
тръба с дължина 1 m и диаметър Ø80 има
коефициент на съпротивление 1.2 при
отвеждане, следователно еквивалентната
дължина на концентрично коляно 90°
Ø60 / 100 при отвеждане е 8.2 1.2 =6.8 m
тръба Ø80 при отвеждане. Всички
термични генератори имат коефициент
на съпротивление, определян
експериментално, равен на 100.
Максимално допустимите коефициенти
на съпротивление съответстват на
съпротивлението, определено при
максималната допустима дължина на
тръбите за всеки тип комплект за
свързване. Тази информация ви
позволява да направите пресмятания за
верифициране на възможните начини за
конфигуриране на вашия котел.

- Уплътнение (A) с канали се използва за
колената;
- Уплътнение (B) без канали се използва за
удължителите.

МОНТАЖ

Immergas доставя отделно към вътрешното
тяло различни решения за комините, тъй
като без частта за засмукване на въздух и
секции за отвеждане на димните газове,
уредът не би могъл да работи.

• Монтиране на уплътненията (черни) за
комини "Зелена серия". Осигурете
поставянето на правилното уплътнение (за
колената и удължителите).
(виж Фигура 9):

Важна забележка: Ако е необходимо да
улесните сглобяването, поръсете
компонентите с обикновен талк.
• Свързване на удължителите и
концентричните колена. За да съедините
удължители с други компоненти на
котела, постъпете както следва: Поставете
гладкия край на концентричната тръба или
концентричното коляно в отвора с канал
за уплътнение на преди това монтирания
компонент, осигурявайки поддържането и
съединяването на компонентите по
правилен начин.

Фигура 9

Внимание: Когато трябва да скъсите
отвеждаща секция или концентрична тръба,
отчетете, че вътрешната тръба трябва
винаги да прониква с 5 mm повече от
външната тръба.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

КОМИНИ НА
IMMERGAS

• Важна забележка: От съображения за
безопасност, отворите на топлинния
генератор за засмукване на въздух и за
отвеждане на димните газове не трябва да
бъдат блокирани, дори временно.
• Важна забележка: При монтирането на
хоризонтални тръби, необходимо е да
бъде осигурен минимален наклон от 3%
към термични генератор; тръбите трябва
да имат монтирана носеща скоба на всеки
три метра.

1.12 КОЕФИЦИЕНТИ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕ И
ЕКВИВАЛЕНТНИ ДЪЛЖИНИ

ТИП НА ТРЪБАТА

Тръба концентрична
ø80/125 с дължина 1 m
Коляно концентрично
90° ø80/125
Коляно концентрично
45° ø80/125
Секция крайна
хоризонтална
концентрична за
засмукване и изхвърляне
ø80/125
Секция крайна
вертикална
концентрична за
засмукване и изхвърляне
ø80/125
Коляно 90° ø80/125
концентрично с
ревизионен отвор
Секция ø80/125 с
ревизионен отвор
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Коефициент на
съпротивление
(R)

Еквивалентна
дължина в m
на
концентрична
тръба Ø80/125

ПОДДРЪЖКА

1.11

ТИП НА ТРЪБАТА

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

МОНТАЖ

Тръба концентрична ø60/100 с
дължина 1 m

Еквивалентна
дължина в m
на
концентрична
тръба ø60/125

Засмукване и
отвеждане
6.4

1

Коляно концентрично 90°
ø60/100

Засмукване и
отвеждане
8.2

1.3

Коляно концентрично 90°
ø60/100

Засмукване и
отвеждане
6.4

1

Комплектна секция крайна
хоризонтална концентрична за
засмукване и отвеждане
ø60/100

Засмукване и
отвеждане
15

2.3

Засмукване и
отвеждане
10

1.5

Засмукване и
отвеждане 16.3

2.5

Засмукване и
отвеждане
9

1.4

Засмукване
0.87

0.1

Отвеждане 1.2

0.2

Засмукване
3

0.5

Засмукване
2.2

0.35

Отвеждане 1.9

0.3

Засмукване
1.9

0.3

Отвеждане 2.6

0.4

Засмукване
1.2

0.2

Отвеждане 1.6

0.25

Тръба Ø 60 1 m за въздуховоди

Отвеждане 3.3

0.5

Коляно 90° Ø 60 за
въздуховоди

Отвеждане 3.5

0.55

Преход Ø 80/ Ø 60

Засмукване и
отвеждане
2.6

0.4

Отвеждане
12.2

1.9

Секция крайна хоризонтална
концентрична за засмукване и
отвеждане ø60/100
Комплектна секция крайна
вертикална концентрична за
засмукване и отвеждане
ø60/100
Секция крайна вертикална
концентрична за засмукване и
отвеждане ø60/100

Тръба ø80 1 m
Секция комплектна
засмукваща ø80 1 m

ПОДДРЪЖКА

Коефициент
на съпротивление
(R)

Секция засмукваща ø80
Секция отвеждаща ø80

Коляно 90° Ø 80

Коляно 45° Ø 80

Секция Ø 60 крайна
комплектна вертикална за
въздуховоди
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Еквивалентна
дължина на
тръба ø80
Засмукване
7.3
Отвеждане
5.3
Засмукване
9.4
Отвеждане
6.8
Засмукване
7.3
Отвеждане
5.3
Засмукване
17.2
Отвеждане
12.5
Засмукване
11.5
Отвеждане
8.3
Засмукване
18.7
Отвеждане
13.6
Засмукване
10.3
Отвеждане
7.5
Засмукване
1.0
Отвеждане
1.0
Засмукване
3.4
Засмукване
2.5
Отвеждане
1.6
Засмукване
2.2
Отвеждане
2.1
Засмукване
1.4
Отвеждане
1.3
Засмукване
3.8
Отвеждане 2.7
Засмукване
4.0
Отвеждане 2.9
Засмукване
3.0
Отвеждане
2.1
Засмукване
14
Отвеждане
10.1

Еквивалентна
дължина на
тръба ø60

Еквивалентна
дължина в m
на
концентрична
тръба ø80/125

Отвеждане 1.9

3.0

Отвеждане
2.5

3.9

Отвеждане
1.9

3.0

Отвеждане
4.5

7.1

Отвеждане
3.0

4.7

Отвеждане
4.9

7.7

Отвеждане
2.7

4.3

Отвеждане
0.4
Отвеждане
0.9
Отвеждане
0.6

Отвеждане
0.8

Отвеждане
0.5

0.4
0.5

1.4

1
0.9
0.9
1.2
0.5
0.7

Отвеждане
1.0

1.5

Отвеждане
1.1

1.6

Отвеждане
0.8

1.2

Отвеждане
3.7

5.8

Използвайки специалния капак за
засмукване, възможно е също така да
реализирате директно засмукване на въздух
(Фигура 10) и отвеждане на димните газове в
единичен комин или директно в атмосферата.
При тази конфигурация можете да монтирате
вътрешното тяло в частично защитено
пространство. В тази конфигурация,
вътрешното тяло се класифицира като тип
B23.
При тази конфигурация:
- Засмукването на въздух става директно от
пространството, в което е монтирано
вътрешното тяло;
- Тръбата за отвеждане трябва да бъде
свързана към единичен самостоятелен комин
(B23) или насочена директно към атмосферата
чрез вертикални секции за директно
отвеждане (B53) или чрез системата тръби на
(B53).
Тези дейности трябва да бъдат извършени
при спазване на изискванията на текущите
технически документи.
• Капак за засмукване (Фигура 12). Свалете
двете скоби от страничните отвори.
Монтирайте фланеца Ø80 за отвеждане на
централния отвор на топлинния генератор,
поставяйки уплътнението, включено в
комплекта и затегнете предвидените винтове.
Монтирайте горния капак, като го фиксирате
с четирите винта, предоставени в комплекта,
поставяйки съответните уплътнения.
Вмъкнете до упор гладкия край на коляното
90 ° Ø80 в отвора с уплътнение на фланеца
Ø80, поставете уплътнението и плъзнете
коляното, осигурявайки го, използвайки
стоманения лист, след което го стегнете с
лентата от комплекта, спирайки върху
четирите прореза на уплътнението. Вкарайте
гладкия край на отвеждащата тръба в отвора
на коляното 90 ° Ø80, като преди това сте
вкарали розетката;

• Свързване на удължителите. За да
свържете удължителите с другите
компоненти н котела, трябва да постъпите
както следва: Вкарайте до упор гладкия
край на коляното или на тръбата в отвора
с уплътнение на преди това поставения
компонент. Това ще осигури свързването
и задържането на компонентите по
правилен начин.

Фигура 10

Пример за монтиране на комплект за
директно вертикално отвеждане в
частично защитено пространство.
Използвайки вертикалните секции за
отвеждане на димните газове, необходимо е
да осигурите разстояние от 300 mm до
улука или до балкона отгоре. В случай на
монтаж под балкон, разстоянието X + Y + Z
+ W, пресметнато за съответния балкон,
трябва да бъде равно на или по-голямо от
2000 mm (Фигура 11). Величината W
трябва да бъде включена, само ако горният
балкон е с плътен парапет (W = 0, ако
парапетът е с отвори).

Комплект вертикален
за директно отвеждане
Капак за засмукване

• Конфигурация без капак за засмукване
в частично защитено пространство
(топлинен генератор от тип C)
Оставяйки страничните скоби на място,
можете да монтирате устройството в
частично защитено пространство без капак
за засмукване. Монтирането става с
използване на концентрични тръби за
засмукване/отвеждане Ø60/100, Ø 80/125 и
сепаратора Ø 80/80, за който се
консултирайте с раздела за монтиране в
помещение. В тази конфигурация, горният
капак, който гарантира допълнителна
защита на вътрешното тяло, е
препоръчителен, но не е задължителен.

Фигура 11

Комплектът съдържа:
Капак термоформован

1 бр.

Уплътнение за плочата

1 бр.

Уплътнение

1 бр.

Уплътнение пресовано

1 бр.

Капак за засмукващия отвор

1 бр.

Комплектът секции включва:
Уплътнение

1 бр.

Фланец отвеждащ Ø 80

1 бр.

Коляно 90 ° Ø 80

1 бр.

Тръба отвеждаща Ø 80

1 бр.

Розетка за таван

1 бр.

МОНТАЖ

• Конфигурация тип B, отворена камера
и принудителна тяга

Максимален удължител за отвеждане.
Отвеждащата тръба (вертикална, както и
хоризонтална) може да бъде удължена до
максимум 30 m еквивалентна права тръба.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Важна забележка: Частично защитено е
място, където уредът не е директно
изложен на въздействието на климатични
фактори (дъжд, сняг, градушка и пр.).

Това ще осигури свързването и
задържането на компонентите на
комплекта.

ПОДДРЪЖКА

1.13 МОНТАЖ НА ЧАСТИЧНО
ЗАЩИТЕНО МЯСТО

Фигура 12

Фигура 13
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1.14 МОНТАЖ НА
ХОРИЗОНТАЛНИ
КОНЦЕНТРИЧНИ ТРЪБИ

ПОДДРЪЖКА

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

МОНТАЖ

Конфигурация тип C - херметична
камера и принудителна тяга.
Монтирането на тази секция се подчинява
на Декрет на Президента 412/93 (допълван),
който позволява отвеждане през стена от
кондензиращи уреди при ниско
съдържание на азотни окиси, когато е
приложимо. Разполагането на секцията
(във връзка с разстоянията от отвори,
фасади, балкони и пр.) трябва да бъде в
съответствие с UNI 7129.
Тази секция позволява засмукване и
отвеждане на димните газове директно вън
от постройката. Хоризонталният комплект
може да бъде монтиран отзад, отляво или
отдясно. За монтиране с предно отвеждане
трябва да бъде използван прът и
концентрично коляно, за да бъде осигурен
пространство за изпитванията, изисквани
от закона при първото пускане в
експлоатация.
• Външна решетка. Секциите за
засмукване и отвеждане Ø60/100 или
Ø80/125, ако са монтирани правилно, са
разположени навън и изглеждат приятно.
Проверете дали розетката е поставена
правилно на външната страна на стената.
Важна забележка: За правилна работа на
системата, необходимо е секцията с
решетката да бъде монтирана правилно,

Комплектът съдържа:
(1) Уплътнение
(2) Коляно концентрично
(3) Решетка изхвърляща
концентрична Ø 60/100
(4) Розетка вътрешна
(5) Розетка външна

осигурявайки, че указанието "високо",
поставено на секцията, е спазено при
монтажа.
Хоризонтален комплект за засмукване и
отвеждане Ø60/100. Сглобяване на
комплекта (Фигура 14): монтирайте
коляното с фланеца (2) в централния отвор
на вътрешното тяло, вкарвайки
уплътнението (1), поставяйки кръговите
издатини надолу в контакт с фланеца на
топлинния генератор и стегнете с
винтовете, предоставени с комплекта.
Вкарайте до упор гладкия край на секцията
Ø60/100 (3) в отвора с уплътнението на
коляното (2), осигурявайки наличието
вътрешната и на външната розетка, като по
този начин ще съедините и уплътните
компонентите от комплекта.
• Удължители за хоризонтален комплект
Ø60/100 (Фигура 15). Комплектът с тази
конфигурация може да бъде удължен до
максимум 12.9 m в хоризонтално
направление, включително секцията с
решетката и без концентричните колена на
вътрешното тяло за подаване на въздух и
отвеждане на димните газове. Тази
конфигурация съответства на коефициент
на съпротивление 100. В тези случаи
трябва да поръчате специални
удължители.
Immergas също така предлага опростена
секция Ø60/100 в допълнение към
комплекта за удължаване, което позволява
достигане на максимална дължина от 11.9
метра.

Хоризонтален комплект за засмукване и
отвеждане Ø80/125. Сглобяване на
комплекта (Фигура 16): За монтирането на
комплекта Ø80/125 трябва да използвате
адаптер на фланеца за връзка към комин
Ø80/125. Монтирайте адаптера на фланеца
(2) в централния отвор на топлинния
генератор, поставяйки кръговите издатини
надолу в контакт с фланеца на топлинния
генератор и стегнете с винтовете,
предоставени с комплекта. Вкарайте до
упор гладкия край на коляното (3) в
адаптера (1). Вкарайте до упор гладкия
край на концентричната секция Ø80/125 (5)
в отвора на коляното (4) (с уплътнение),
осигурявайки наличието вътрешната и на
външната розетка, като по този начин ще
съедините и уплътните компонентите от
комплекта.
• Удължители за хоризонтален комплект
Ø80/125 (Фигура 17). Комплектът с тази
конфигурация може да осигури
удължаване до максимум 32 m,
включително секцията с решетката и без
концентричните колена на вътрешното
тяло за подаване на въздух и отвеждане
на димните газове. При повече
компоненти, трябва да извадите
еквивалентите дължини за осигуряване
на максималната допустима дължина. В
тези случаи трябва да поръчате
специални удължители.

1 бр.
1 бр.
1 бр.
1 бр.
1 бр.

Фигура 15

Фигура 14

Адаптиращият комплект
съдържа:
(1) Уплътнение
1 бр.
(2) Адаптер Ø 80/125 1 бр.

Комплектът Ø 80/125
съдържа:
(3) Коляно концентрично
Ø80/125 87 ° 1 бр.
(4) Розетка концентрична
Ø 80/125 1 бр.
(5) Розетка вътрешна 1 бр.
(6) Розетка външна 1 бр. N °
Останалите компоненти от
комплекта не се използват.

Фигура 17

Фигура 16
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Вертикален концентричен комплект за
засмукване и отвеждане. Тази секция
позволява засмукване на въздух и
отвеждане на димни газове директно вън от
постройката във вертикално направление.
Важна забележка: Вертикалният
комплект с алуминиева плоча позволява
монтирането на тераси и покриви с
максимален наклон от 45% (около 25°),
като височината между шапката на
секцията и полусферата (374 mm за Ø
60/100 и 260 mm за Ø80 / 125) трябва
винаги да бъде спазвана.
Вертикален комплект с алуминиева
плоча Ø60/100. Сглобяване на комплекта
(Фигура 18): монтирайте концентричния
фланец (2) в централния отвор на
вътрешното тяло, вкарвайки уплътнението
(1), поставяйки кръговите издатини надолу
в контакт с фланеца на топлинния
генератор и стегнете с винтовете,
предоставени с комплекта.

• Удължители за вертикален комплект
Ø60/100 (Фигура 19). Комплектът с тази
конфигурация може да осигури
удължаване до максимум 14.4 m във
вертикално направление, включително
розетката. Тази конфигурация
съответства на коефициент на
съпротивление 100. В тези случаи трябва
да поръчате специални удължители.
Вертикален комплект с алуминиева
плоча Ø80/125. Сглобяване на комплекта
(Фигура 20): За монтирането на комплекта
Ø80/125 трябва да използвате адаптер на
фланеца за връзка към комин Ø80/125.

Монтирайте адаптера на фланеца (2) в
централния отвор на топлинния генератор,
поставяйки кръговите издатини надолу в
контакт с фланеца на топлинния генератор
и стегнете с винтовете, предоставени с
комплекта. Имитатор на алуминиевата
плоча: сменете плочата с лист от алуминий
(4), оформяйки листа да събира дъждовна
вода. Поставете върху алуминиевата плоча
фиксираната полусфера (5) и вкарайте
решетката за засмукване и отвеждане (7).
Вкарайте до упор гладкия край на
концентричната тръба Ø80/125 в отвора на
адаптера (1) (с уплътнение), проверявайки
дали сте поставили розетката (3), като по
този начин свързвате и уплътнявате
компонентите от комплекта.
• Удължители за вертикален комплект
Ø80/125 (Фигура 21). Комплектът с тази
конфигурация може да осигури
удължаване до максимум 32 m,
включително розетката. При повече
компоненти, трябва да извадите
еквивалентните дължини за осигуряване
на максималната допустима дължина. В
тези случаи трябва да поръчате
специални удължители.

С33

Комплектът съдържа:
(1) Уплътнение

1 бр.

(2) Фланец концентричен
1 бр.
(3) Розетка

1 бр.

МОНТАЖ

Конфигурация тип C - херметична
камера и принудителна тяга.

Монтаж на имитатор на алуминиевата
плоча: сменете плочата с лист от алуминий
(4), оформяйки листа да събира дъждовна
вода. Поставете върху алуминиевата плоча
фиксираната полусфера (6) и вкарайте
тръбата за засмукване и отвеждане (5).
Вкарайте до упор гладкия край на
концентричната тръба Ø60/100 (5) във
фланеца (2), проверявайки дали сте
поставили розетката (3), като по този начин
свързвате и уплътнявате компонентите от
комплекта.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1.15 МОНТАЖ НА
ВЕРТИКАЛНИ
КОНЦЕНТРИЧНИ ТРЪБИ

(4) Плоча алуминиева
1 бр.

(6) Полусфера фиксирана
1 бр.
Фигура 18

(7) Полусфера подвижна
1 бр.

Фигура 19

С33

Адаптиращият комплект
съдържа:
(1) Уплътнение

1 бр.

(2) Адаптер Ø 80/125 1 бр.
Комплектът Ø 80/125
съдържа:
(3) Розетка

1 бр.

(4) Плоча алуминиева
1 бр.
(5) Полусфера фиксирана
1 бр.
(6) Полусфера подвижна
1 бр.
(7) Тръба концентрична Ø
80/125
1 бр.
Останалите компоненти от
комплекта не се използват.
Фигура 20
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Фигура 21

ПОДДРЪЖКА

(5) Тръба концентрична
ø60/100
1 бр.

1.16 МОНТАЖ НА
СЕПАРАТОР

ПОДДРЪЖКА

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

МОНТАЖ

Конфигурация C - херметична камера и
принудителна тяга
Сепаратор Ø 80/80. Този комплект
позволява засмукване на въздух от
външното пространство и отвеждане н
димните газове в комин или в димоотвод,
изработен от отделни концентрични тръби,
които служат и за засмукване на въздух.
През тръбата (S) (изработен изключително
от пластмасов материал, за да бъде
устойчива на киселинния кондензат) се
отвеждат продуктите на горенето. През
тръбата (A) (направена също от
пластмасов материал) се засмуква
въздухът, необходим за горенето.
Засмукващата тръба (A) може да бъде
монтирана отляво или отдясно на отвора за
отвеждане към централната тръба (S).
Двете тръби могат да бъдат ориентирани
във всяка посока.
• Сглобяване на комплекта (Фигура 22):
Монтирайте фланеца (4) в централния
отвор на вътрешното тяло, като
внимателно поставите уплътнението (1),
разполагайки го с кръглите издатини
надолу в контакт с фланеца на
вътрешното тяло и стегнете с винтовете,
предоставени с комплекта.

Свалете плоския фланец от страничния
отвор (от предвидения за използване) и го
сменете с фланеца (3), вмъквайки
уплътнението (2) вече поставено на
топлинния генератор и стегнете с
предоставените винтове и съответния ключ.
Вкарайте гладките краища на колената (5) в
отворите на фланците (3 и 4). Вкарайте до
упор гладкия край на засмукващата секция
(6) в отвора на коляното (5), проверявайки
дали вече сте поставили външната и
вътрешната розетка. Вкарайте до упор
гладкия край на тръбата (9) в отвора на
коляното (5), проверявайки дали сте
вмъкнали уплътнението; по този начин
свързвате и уплътнявате компонентите от
комплекта.

независимо дали тръбите се използват за
засмукване или за отвеждане. Трябва да
бъде отбелязано, че при конфигурация от
тип С43, тягата трябва да бъде естествена.
Важна забележка: За подобряване на
образуването на кондензат с отвеждащата
тръба, отвеждащите тръби трябва да бъдат
монтирани с минимален наклон от 1.5%
към вътрешното тяло (Фигура 24).

• Монтажни размери (Фигура 23). Това са
минималните габаритни размери н
сепаратора Ø 80/80 в някои екстремни
условия.
• Удължители за сепаратор Ø 80/80.
Максималната дължина на правите тръби
(без колената) за засмукване и отвеждане е
41 метра, независимо дали тръбите се
използват за засмукване или за отвеждане.
Максималната дължина на правите
хоризонтални тръби Ø 80 (с колената за
засмукване и отвеждане), използвани за
засмукване и за отвеждане е 36 метра,

Комплектът съдържа:
(5) Коляно 90° ø80
2 бр.
(1) Уплътнение на комина
1 бр.
(6) Секция засмукваща ø80 1 бр.
(2) Уплътняващ фланец
1 бр.
(7) Розетка вътрешна
2 бр.
(3) Фланец с отвор засмукващ
1 бр.
(8) Розетка външна
1 бр.
(4) Фланец с отвор отвеждащ
1 бр.
(9) Тръба отвеждаща ø80
1 бр.
* За да завършите конфигурацията С53, трябва да поставите покриваща

решетка на отвеждащата тръба. Не се разрешава монтажът на
конфигурацията на противоположни стени на сградата.
Фигура 22

Фигура 23

Минимален наклон 1.5%

Фигура 24
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Състав на системата
За да бъде системата функционална и
завършена, тя трябва да бъде
комплектувана със следните компоненти,
доставяни по отделна заявка:

- Монтирайте сглобения капак (A) на
адаптера (1) и капачките (6) на стената и
свържете тръбите към комина.

- Комплект C93 изпълнение Ø100 и Ø125;

Важна забележка: (изпълнение Ø 125)
Преди монтажа проверете правилното
поставяне на уплътненията. В случай, че
смазването на уплътненията (вече
направено от производителя) не е
достатъчно, отстранете останалата смазка
със суха кърпа и поръсете сглобените части
с обикновен или индустриален талк.

- Комплект тръби Ø60 и Ø80 и Ø50 твърди и
Ø80 гъвкави тръби;
- Комплект за отвеждане на продуктите на
горене Ø60 / 100 или Ø80/125,
конфигуриран в съответствие с начина на
монтаж и типа на вътрешното тяло.
Монтаж на комплекта
- Сглобете частите на комплекта на
тръбната система "C9" на вратата (A
(Фигура 26).

След правилно сглобяване, продуктите на
горене ще бъдат изхвърляни през
компонентите за отвеждане, а въздухът,
необходим за горенето, ще бъде засмукван
директно от въздушната шахта, заобикаляща
отвеждащите тръби (Фигура 27).

- (само за изпълнение Ø125) монтирайте
адаптиращия фланец (11) чрез вкарване на
концентричния пръстен (10) в топлинния
генератор и фиксиране с винтовете (12).

Технически данни
- Размерите нас шахтите трябва да
осигуряват минимално разстояние между
външната стена на отвеждащите тръби и
вътрешната стена на шахтата: 30 mm за
шахти с кръгло сечение и 20 mm в случай
на шахти с квадратно сечение (Фигура 25).

- Сглобете системата от тръби както е
описано в приложения лист с указания.
- Пресметнете разстоянието между отвора
за отвеждане на вътрешното тяло и
коляното на системата от тръби.

Тръба твърда
ø60 и гъвкава
ø50 (А)
mm

КОЖУХ (В)
mm

КОЖУХ (С)
mm

66

106

126

За определяне на отвеждащите тръби на
системата C93 в конфигурации, различни от
току що описаната (Фигура 27),
необходимо е да бъде отчетено, че един
метър поставена тръба, има коефициент на
съпротивление от 4.9.
- Максималното удължаване във вертикална
посока, използвайки тръба Ø80 е 28 m,
като максималното удължаване включва
един адаптер Ø60/100 към Ø80/125, едно
коляно 87° Ø 80/125, един метър
хоризонтална тръба Ø80/125, едно коляно
90° Ø80 и секция на покрива.
За определяне на отвеждащите тръби на
системата C93 в конфигурации, различни от
току що описаната (Фигура 27),
необходимо е да бъдат отчетени следните
загуби на налягане:
- един метър концентрична тръба Ø80/125,
равно на един поставен метър от тръбата;
- едно коляно 87° равно на 1.4 m поставена
тръба; необходимо е следователно да бъде
извадена еквивалентната дължина от
допустимата дължина от 28 m.
Тръба
твърда ø80
(А), mm

КОЖУХ
(В) mm

КОЖУХ
(С) mm

90

130

150

Тръба
гъвкава ø80
(А), mm

КОЖУХ
(В) mm

КОЖУХ
(С) mm

90

130

150
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Комплектът сдържа:

Легенда към монтажните фигури:

№

Количество

1

1

Адаптер за вратата ø100 или ø125

2

1

Уплътнение неопреново за вратата

3

4

Винт 4.2×9 AF

4

1

Винт TE M6×20

5

1

Шайба плоска найлонова М6

6

2

Капачка плоска метална

7

1

Уплътнение неопреново за отвора

8
9

1
1

Шайба пружинна М6
Гайка М6

10

1 (80/125)

Уплътнение концентрично ø60/100

11

1 (80/125)

Фланец адаптиращ ø80/125

12

4 (80/125)

Винт TE M4×16 с прорез

--

1 (80/125)

Плик с талк

Описание

Уникален идентификатор на компонента
Не е даден идентификатор на компонента в този комплект.

Доставяно по заявка:
№

Количество

А

1

Описание
Комплект тръби за вратата
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Важна забележка: За да улесните
отлагането на кондензата, който се образува
в отвеждащите тръби, необходимо е тръбите
да бъдат монтирани с минимален наклон към
вътрешното тяло от 1.5%.

- Максималното удължаване във вертикална
посока, използвайки тръба Ø60, е 13 m,
като максималното удължаване включва
едно коляно 90°Ø60/100, 1 m хоризонтална
тръба 60/100, едно коляно 90° Ø60 и
секция на покрива.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Този комплект ви позволява да монтирате
вътрешното тяло с конфигурация "C93",
засмуквайки въздух директно от
помещението и отвеждайки продуктите на
горенето със система от димоотводни
тръби.

- На вертикалния клон са направени
максимум две промени на посоката с
максимален ъгъл от 30 °, измервано от
вертикалата.

ПОДДРЪЖКА

- Подгответе комина на вътрешното тяло,
отчитайки, че вътрешната тръба на
концентричната двойка ще бъде вкарана
до упор с коляното (част "X" на Фигура
27), докато външната тръба ще опре в
адаптера (1).

1.17 МОНТАЖ НА АДАПТЕР
С9

МОНТАЖ
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ПОДДРЪЖКА

Фигура 27

1.18 НАПРАВА НА СИСТЕМА
ЗА ОТВЕЖДАНЕ
Направата на система за отвеждане е
операция, при която, посредством
монтиране на един или повече
специфични компонента, се осъществява
система, която отвежда продуктите на
горене от устройство, изгарящо газ, към
комина на сградата (Фигура 28). За
направа на системата за отвеждане трябва
да бъдат използвани тръби, обявени за
подходящи за тази цел от производителя и
следвайки процедурите за монтаж и
използване, указани от производителя и
съблюдавайки изискванията на UNI 7129.
Система тръби на Immergas. Системата
твърди тръби Ø60 и Ø 80 и гъвкави тръби
Ø80 от "Зелена серия" трябва да бъде
използвана само в домакински
приложения с кондензиращи вътрешни
тела.
Във всеки случай, операциите по направа
на система за отвеждане трябва да се
подчиняват на изискванията на закона и на
текущите нормативни технически
документи (UNI 7129); в частност, при
завършване н работите и преди въвеждане
на системата в експлоатация, трябва да
бъде съставена декларация за
съответствие. Трябва също така да бъдат
спазени изискванията на проекта или на
техническия доклад, когато се изискват от
закона или от текущите нормативни
технически документи. Компонентите на
системата имат срок на техническа
експлоатация в съответствие с
приложимите нормативни документи,
стига де е осигурено, че:
- Системата се експлоатира в обкръжение,
определено в текущите нормативни
документи, в частност в UNI 10349
(отсъствие на открити пламъци, тръби
или газове, които могат да променят
нормалните термофизични или
химически условия, наличие на
температури, които са извън диапазона
на стандартните стойности и т.н.);
- Монтажът и поддръжката се осигуряват
съгласно указанията на производителя и
в съответствие с текущите нормативни
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документи;

устройството.

- Спазена е максималната дължина, указана от
производителя, като във връзка с това:

- При конфигурации B23 и B53, вътрешните тела
не трябва да бъдат монтирани в спални
помещения, бани, локални тоалетни или
студия. Вътрешните тела с тези конфигурации
не трябва да бъдат монтирани и в помещения,
където има твърди горива в евентуален
контакт с телата.

- Максималната възможна дължина на
вертикална твърда тръба Ø60 е 22 m. Тази
дължина се получава, отчитайки наличието
на комплекта засмукващи секции Ø80,
тръба Ø80 за отвеждане с дължина един
метър и две колена 90° Ø80 на входа на
вътрешното тяло.
- Максималната възможна дължина на
вертикална гъвкава тръба Ø80 е 30 m. Тази
дължина се получава, отчитайки наличието
на комплекта засмукващи секции Ø80,
тръба Ø80 за отвеждане с дължина един
метър, две колена 90° Ø80 на входа на
вътрешното тяло и две изменения на
посоката на гъвкавата тръба в техническия
отвор.
- Максималната възможна дължина на
вертикална твърда тръба Ø80 е 30 m. Тази
дължина се получава, отчитайки наличието
на комплекта засмукващи секции Ø80,
тръба Ø80 за отвеждане с дължина един
метър и две колена 90° Ø80 на входа на
вътрешното тяло.
Можете също така да добавите
допълнителна гъвкава система Ø50, чиито
спецификации са дадени на съответните
листове, доставени с комплекта.

1:19 КОНФИГУРАЦИЯ ТИП В С
ОТВОРЕНА КАМЕРА И
ПРИНУДИТЕЛНА ТЯГА
Устройството може да бъде монтирано
вътре в сградата в конфигурация B23 или B53
при спазване на техническите норми и
правила, залегнали в текущите национални и
местни нормативни документи.
- Вътрешно тяло с отворена камера и
конфигурация тип В не трябва да бъде
монтирано в търговски, занаятчийски или
индустриални помещения, където може да
има запалими или експлозивни субстанции
(например, киселинни изпарения, лепила,
бои, разтворители, горива и т.н.), както и
прах (например, прах се получава при
обработване на дърво, въглища, цимент и
т.н.), които могат да бъдат опасни за
компонентите и експлоатацията на
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- Ние препоръчваме монтирането на телата в
конфигурации B23 и B53 в помещения, които не
се използват за непрекъснато обитаване и
снабдени с постоянно действаща вентилация.
За монтажа трябва да бъде използван покриващ
комплект, който е описан в раздел 1.13.

1:20 ОТВЕЖДАНЕ НА ДИМНИТЕ
ГАЗОВЕ В КОМИНИ
Тръбата за отвеждане не трябва да бъде свързвана
към разклонени традиционни комини.
Отвеждането на продуктите на горене, само за
вътрешни тела, монтирани в конфигурация С,
може да бъде свързано към комини от тип LAS.
За конфигурации В23 е допустимо само отвеждане
в индивидуален комин или директно в
атмосферата чрез подходяща секция.
Колективните или комбинираните комини трябва
също така да бъдат свързани към устройства,
монтирани в конфигурация С, като устройствата
са от еднакъв тип (кондензиращи), с номинална
топлинна мощност, която не се различава с повече
от 30% от максималната мощност, която може да
бъде свързана, и захранвани от еднакво гориво.
Термодинамичните характеристики (масов дебит
на димните газове, относително съдържание на
въглероден двуокис, относителна влажност и пр.)
на устройства, свързани към колективен или
комбиниран комин не трябва да се различава с
повече от 10%, сравнявано със свързания
топлинен генератор със средни показатели.
Колективните и комбинираните комини трябва да
бъдат специално проектирани в съответствие с
методологията на пресмятане и изискванията на
текущите нормативни технически документи
(например, UNI 10641 и UNI EN 13384), от
професионално квалифициран технически
персонал. Секциите на отвеждащите тръби
трябва да отговарят на изискванията на текущите
нормативни технически документи. Смяната на
конвенционално тяло от тип С с кондензиращо
тяло е разрешена, само ако са верифицирани
условията, поставени от UNI 7129.

- бъдат монтирани на периметровите стени
на сградата;
- бъдат разположени по такъв начин, че
разстоянията да съответстват на
минималните стойности, дадени в
приложимите нормативни документи (UNI
7129).
Отвеждането н продуктите на горене чрез
устройства с естествена или
принудителна тяга в затворени
пространства при чисто небе. В
ограничени пространства с открит покрив
(вентилационни шахти, тераси, вътрешни
дворове и подобни), с ограда от всички
страни, е позволено отвеждане на
продуктите на горенето с устройства с
естествена или принудителна тяга при
топлинна мощност над 4 и до 35 kW, стига
да са изпълнени изискванията, дадени в
нормативните документи (UNI 7129).

1:22 НАПЪЛВАНЕ НА
ОБОРУДВАНЕТО
ЗА ТРЕТИРАНЕ НА
ВОДАТА
Приложимите нормативни документи
изискват третиране на водата в
отоплителните системи в съответствие с UNI
8065.
Параметрите, които влияят на здравината и
продължителността на експлоатация на
топлообменника, са pH, твърдостта на
водата, проводимостта, наличието на
кислород във водата, дали има остатъци от
изработването на тръбната система
(остатъци от заваряване), наличие на масла
или на продукти на корозия, които могат на
свой ред да повредят топлообменника.
За да бъде предотвратено това, ние
препоръчваме:
- Преди монтажа, както при нови, така и
при стари инсталации, системата да бъде
промита с чиста вода за премахване на
твърди остатъци, налични в оборудването;

- Почистете старото оборудване с
подходящи агенти (като Sentinel X400
или X800 или Fernox Cleaner F3 Jenaqua
400) в комбинация с обилно промиване.
- Проверете максималната твърдост и
количеството на водата, използвайки
графиката (Фигура 29); ако количеството
и твърдостта на водата са под кривата, не
е необходимо никакво специално
третиране за ограничаване на
съдържанието на карбонати; в противен
случай трябва да бъде осигурено
третиране на водата, използвана за
напълване н системата.
- Не е позволено използването на вода,
омекотена с йонообменни смоли или
дестилирана вода .
- Ако е необходимо третиране на водата,
трябва да бъде осигурено и пълно
обезсоляване преди напълване. При
пълно обезсоляване, обратно на пълното
омекотяване, в допълнение на
премахването на втвърдяващите агенти
(Ca, Mg), премахват се и останалите
минерални добавки за намаляване на
проводимостта на водата до 10 mS/cm.
Поради ниската проводимост,
обезсолената вода е не само мярка срещу
отлагането на котлен камък, но служи и
като защита от корозия.
- Вкарайте в системата подходящ
инхибитор/пасивиращ агент (като Sentinel
X100 или Fernox Protector F1 Jenaqua
100), ако е необходимо, поставете и
подходяща незамръзваща течност
(например, Sentinel X500 или Fernox
Alphi 11 Jenaqua 500).
- Проверете електрическата проводимост
на водата, която не трябва да бъде повисока от 2000 S/cm в случаи на
третирана вода и по-малка от 600 S/cm в
случаи на нетретирана вода.
- За предотвратяване на корозия, pH на
водата в оборудването трябва да бъде
между 6.5 и 8.5.
- Проверете максималното съдържание на
хлориди, което трябва да бъде по-малко
от 250 mg/l.
Важна забележка: Относно
количествата и начина на използване на
продукти за третиране на водата,
обърнете се към указанията на
производителите на продуктите.

Експлоатационни граници за фаза отопление в
режим на термопомпа

След свързване към вътрешното тяло, напълнете
системата през клапана за напълване (позиция 1
на Фигура 31). Напълването трябва да става
бавно, за да бъде позволено н въздушните
мехурчета да се отделят от водата и да напуснат
системата през обезвъздушителите. Вътрешното
тяло има монтиран автоматичен обезвъздушител
на отоплителния кръг. Проверете дали са
отворени капачките на обезвъздушителите.
Затворете клапана за напълване, когато
налягането в системата достигне 1.2 bar над
атмосферното налягане.
Важна забележка: При тези операции
позволете функцията "Обезвъздушаване",
задавайки параметъра "M01" като ВКЛЮЧЕН с
продължителност около 18 часа (виж параграф
3.10).
Минимално съдържание на вода в системата
Наличието на минималното количество вода в
системата е особено важно за правилното
изпълнение на циклите на размразяване. В този
смисъл, минималното количество вода е 7 l/kW
за всеки тип оборудване.
Важна забележка: Трябва също така да бъде
проверено дали в изсушителите има поне
3 l/kW (хидравлична връзка на изсушителя).

1.24 НАПЪЛВАНЕ НА СИФОНА ЗА
СЪБИРАНЕ НА КОНДЕНЗАТ
Като начало, оборудването последователно ще
отвежда продуктите на горенето и кондензата;
проверете дали след няколко минути работа,
отвеждането на кондензат е спряло. Това
означава, че сифонът е пълен, което е от
съществено значение за предотвратяване на
преминаването на пламъци.

1.25 СВЪРЗВАНЕ НА ГАЗОВАТА
ИНСТАЛАЦИЯ
За въвеждането на оборудването в експлоатация,
необходимо е да се консултирайте с UNI 7129.
Този стандарт разделя системите, следователно и
стъпките за въвеждане в експлоатация, на три
категории: нови системи. модифицирани системи
и отново пускани в експлоатация системи.
В частност, за въвеждане на нови системи,
работещи с газ, трябва да:
- Отворите вратите и прозорците;
- Избягвате наличието на искри и пламъци;
- Обезвъздушeте системата;
- Проверите дали вътрешното тяло е херметично
в съответствие с информацията, предоставена в
UNI 7129.

Експлоатационни граници за фаза охлаждане в
режим на термопомпа
Легенда:
ТЕ = Външна температура
ТМ = Температура на подаване

Фигура 29
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Разполагане на отвеждащите през стена
секции. Отвеждащите секции трябва да:

- Почистете новото оборудване с
подходящи агенти (като Sentinel X300
или Fernox Cleaner F3 Jenaqua 300) в
комбинация с обилно промиване.

1:23 НАПЪЛВАНЕ НА
СИСТЕМАТА

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Комините и секциите за комини за
отвеждане на продуктите на горенето трябва
да отговарят на изискванията на UNI 7129 и
приложимите нормативни документи.
Комините и отвеждащите през покрива
секции трябва да отговарят размерите и
разстоянията от други обекти, изисквани от
техническите условия.

- Да бъде осигурено химическо промиване
на оборудването:

ПОДДРЪЖКА

1:21 КОМИНИ И СЕКЦИИ ЗА
КОМИНИ

1.26 ЕКСПЛОАТАЦИОННИ
ГРАНИЦИ В РЕЖИМ НА
ТЕРМОПОМПА

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

МОНТАЖ

Системата е проектирана да работи в даден
диапазон на температурите и с максимална
температура на подаване. Тези граници са
представени на Фигура 29.

1.27 ВЪВЕЖДАНЕ НА
ТОПЛИННИЯ
ГЕНЕРАТОР В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ (САМО
С КОНДЕНЗАЦИЯ)
За да бъде издадено удостоверение за
съответствие, според постановление на
Министерския съвет 37/08 , трябва да бъдат
следните изисквания за въвеждане в
експлоатация на вътрешното тяло
(операциите, описвани по-долу, трябва да
бъдат извършвани само от квалифициран
персонал и в отсъствие на външни лица):
- Проверка на херметичността на
вътрешното тяло и системата в
съответствие с информацията, дадена в
UNI 11137;
- Проверка дали използваният газ
съответства на този, за който вътрешното
тяло е настроено;
- Проверка дали няма външни фактори,
които могат да предизвикат образуването
на пещни джобове;
- Проверка дали дебитът и налягането на
газа са в съответствие със стойностите,
указани в ръководството за вътрешното
тяло;
- Включване на вътрешното тяло и
осигуряване на правилно запалване;

ПОДДРЪЖКА

- Проверка на задействането на
предпазното устройство в случай на
липса на подаване на газ и измерване на
времето за активиране;
- Проверка на свързването към мрежата
230V / 50Hz, проверка на спазването на
полярността L-N и заземяването;
- Проверка на задействането на основния
прекъсвач, разположен преди
вътрешното тяло;
- Проверка дали не са запушени
засмукващите или отвеждащите секции
(ако има такива).
Ако резултатът дори от една от тези
проверки е отрицателен, системата не
трябва да бъде въвеждана в експлоатация.
Важна забележка: Само след завършване
на монтажа и настройките,
упълномощеният технически персонал
Immergas може да направи безплатна
начална проверка на вътрешното тяло (виж
раздел 2.1 на това ръководство), както се
изисква за активиране на конвенционалната
гаранция на Immergas. На потребителя се
издават удостоверение за верификация и
гаранционен сертификат.
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Вътрешното тяло е оборудвано с две
циркулационни помпи, едната за топлинния
генератор и другата за режима на
термопомпа.
- Циркулационна помпа за термопомпен
режим: помпата е с променлива честота на
въртене, която се задава със следващите
параметри.
- Постоянна ("A 05" = 0): Честотата на
въртене на помпата се мени в зависимост
от мощността, произвеждана от
горелката: по-голяма мощност на
горелката, по-висока честота на въртене.
Можете също така да задавате работния
диапазон на помпата чрез задаване на
максималната честота на въртене "A 04" и
минималната честота на въртене "A 03".

- Постоянна разлика в температурите
("A 05" = 5 ÷ 25 K): Честотата на въртене
на помпата се мени, за да поддържа
постоянна разлика в температурите на
подаващия и връщащия клон. Можете
също така да задавате работния диапазон
на помпата чрез задаване на максималната
честота на въртене "A 04" и минималната
честота на въртене "A 03".
- Помпата на топлинния генератор е с
променлива честота на въртене, която се
задава със следващите параметри.
- Постоянна ("A 05" = 0): Честотата на
въртене на помпата се мени в зависимост
от мощността, произвеждана от горелката:
по-голяма мощност на горелката, повисока честота на въртене. Можете също
така да задавате работния диапазон на
помпата чрез задаване на максималната
честота на въртене "A 19" и минималната
честота на въртене "A 18".

- Постоянна разлика в температурите
("A 05" = 5 ÷ 25 K): Честотата на
въртене на помпата се мени, за да
поддържа постоянна разлика в
температурите на подаващия и
връщащия клон. Можете също така да
задавате работния диапазон на помпата
чрез задаване на максималната честота
на въртене "A 19" и минималната
честота на въртене "A 18".
Внимание: За правилна работа на
системата, проверете дали минималният
дебит през системата в работни условия не
пада под 500 l/h.
Деблокиране на помпата. Ако след дълъг
период на бездействие помпата е блокирана,
завъртете вала на помпата с отвертка.
Направете това изключително внимателно,
за да избегнете повреждане на помпата.

МОНТАЖ

1.28 ЦИРКУЛАЦИОННА
ПОМПА

Разполагаем напор

Минимална честота
на въртене

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Максимална честота
на въртене

Консумирана мощност от помпата (W)

Разлика в налягането

Циркулационна помпа на топлинния генератор

Дебит (l/h)

Минимална честота
на въртене
Дебит (l/h)
А = разполагаем напор

В = мощност, консумирана от циркулационната помпа (зоната, оградена с
точки)
Фигура 30
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Максимална честота
на въртене

Консумирана мощност от помпата (W)

Разлика в налягането

Циркулационна помпа за термопомпен режим

КОМПОНЕНТИ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО

ПОДДРЪЖКА

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

МОНТАЖ

1.29

Фигура 31
Легенда:
1 - Клапан за напълване на системата
2 - Вход за подаване на питейна вода
3 - Изолиращ клапан за газ
4 - Сензор за температурата на горещата вода
за битови нужди
5 - Клапан за подаване на газ
6 - Подаващ клон за гореща вода за битови нужди
7 - Топлообменник за гореща вода за битови
нужди
8 - Обратен клапан
9 - Циркулационна помпа на отоплителния кръг
10 - Сифон за отвеждане на кондензата
11 - Сензор за температурата във връщащия клон
12 - Сензор за температурата в подаващия клон
13 - Сензор за температурата в подаващата
тръба на топлинния генератор
14 - Термостат предпазен

1:30 КОМПОНЕНТИ,
ДОСТАВЯНИ ПО
ЗАЯВКА
• Комплект за две зони (една директна и
една смесена). Ако е необходимо, можете
да монтирате комплект, който разделя
системата на две зони - една директна и
една смесена.

15 - Дюза за газ
16 - Електрод за установяване на наличие на
пламък
17 - Ръчен обезвъздушител
18 - Термичен предпазител за пламъците
19 - Отвори за вземане на проби (въздух - A) (димни газове - F)
20 - Точка за измерване на положително
надналягане
21 - Сигнал за отрицателно надналягане
22 - Трансформатор на комуникационната карта
23 - Термичен предпазител на топлообменника
24 - Кондензационен модул
25 - Горивна камера
26 - Тръба на Вентури
27 - Вентилатор
28 - Запалка
29 - Тръба за засмукване на въздух
30 - Обратен клапан

31 - Автоматичен обезвъздушител
32 - Налягане в системата
33 - Контур на термопомпата
34 - Трипътен клапан на топлинния генератор
35 - Клапан предпазен 3 bar
36 - Клапан за източване на системата
37 - Изолиращ клапан
38 - Изолиращ клапан
39 - Автоматичен обезвъздушител
40 - Горелка
41 - Дебитомер
42 - Пластинчат топлообменник вода - газ
43 - Разширителен съд на системата
44 - Сензор за температурата във връщащата
тръба на топлинния генератор
45 - Сензор за установяване на наличие на течна
фаза

• Релеен интерфейс с възможност за
конфигуриране. Модулът е предназначен
за монтиране на релейна карта, която
позволява да увеличите възможностите на
устройството и следователно
възможностите за работа.

• Свързващ комплект R410A. При монтаж
на стена е наличен комплект R410A с две
тръби за реализиране на контура.

• Карта с две релета. Хидравличният модул
може да управлява до два изсушителя; за
да съответства на оборудването, предлага
се карта с две релета, която управлява
активирането на изсушителите.
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Гореописаните комплекти се доставят с
указания за монтиране и използване.

БЕЗПЛАТНА НАЧАЛНА
ВЕРИФИКАЦИЯ

За активиране на стандартната гаранция,
необходимо е, след монтиране и включване
(включително напълване на системата, но
без охлаждащата линия), да се обадите на
службата за техническо съдействие на
Immergas и да поискате безплатна начална
инспекция. Заявлението за начална
инспекция трябва да бъде подадено до десет
дни след въвеждането в експлоатация от
инсталиращата организация, но във всеки
случай в рамките на един месец след
първото пускане на системата в действие.
Службата за техническо съдействие на
Immergas изпълнява операциите,
необходими за включване на вътрешното
тяло и предоставя на потребителите
указания за използване на продукта.
Важна забележка: Началната проверка от
упълномощен център за техническо
съдействие на Immergas е незаменима за
ефективността и валидността на
конвенционалната гаранция; тази
верификация осигурява поддръжка с
предимствата, осигурявани на продуктите
на Immergas: надеждност, ефективност и
икономии.

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ПОДДРЪЖКА

2.4

МОНТАЖ

2.1

Никога не почиствайте уреда или негови
части със запалими вещества. Не оставяйте
съдове с лесно запалими вещества в
помещението, където е монтирано
Внимание: За да запазите целостта на
устройството..
вътрешното тяло и да поддържате във
времето работните му характеристики и
• Внимание: Използването на уреди,
отличителната му надеждност, трябва да
захранвани с електрическа енергия,
осигурите годишна поддръжка. Годишната
означава спазване на някои основни
поддръжка е много важна за валидността на
правила:
конвенционалната гаранция, предоставяна
- Не докосвайте устройството с влажни или
от Immergas.
мокри части на тялото си; не докосвайте
устройството, когато сте боси;
2.3 ОБЩИ УКАЗАНИЯ
- Не дърпайте електрическите кабели и не
Не излагайте вътрешното тяло на директно
поставяйте устройството под
въздействие на изпарения от готварски
въздействието на климатични фактори
дейности.
(дъжд, сняг, градушка и т.н.);
Деца или неопитни лица не трябва да работят - Захранващият кабел не трябва да бъде
с вътрешното тяло.
сменян от потребителя;
- В случай на повреждане на захранващия
За осигуряване на безопасна експлоатация,
кабел, изключете устройството и се
осигурете, че отворите за засмукване на
обърнете към професионално
въздух и за отвеждане на продуктите на
квалифициран персонал, за да смени
горене не са запушени, дори временно. Ако
кабела;
искате да изключите временно вътрешното
тяло, вие ще трябва да:
- Когато решите да не използвате
устройството за определен период от
a) източите отоплителната система, ако тя не
време, трябва да го изключите от
е напълнена с разтвор на незамръзваща
електрическата инсталация.
течност;
Важна забележка: Температурата,
b) изключите подаването на електрическа
показвана на дисплея, е с толеранс +/- 3°C,
енергия, вода и газ.
поради условия на околната среда, които не
При изпълнение на дейности по поддържане
се предизвикват от продукта.
на структури, разположени в близост до
След извеждане от експлоатация, продуктът
отвеждащите тръби и техните
не трябва да бъде изхвърлен като обикновен
приспособления, изключете захранването и,
домашен отпадък или изоставен на
след завършване на работите, осигурете
произволно място, а трябва да бъде
ефективността на отвеждащата система, като
отстранен от специализирано предприятие.
се обърнете към професионално
За указания за извеждане от експлоатация се
квалифициран персонал.
обърнете към производителя.

2.2 ПОЧИСТВАНЕ И
ПОДДЪРЖАНЕ

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

УКАЗАНИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
И ПОДДРЪЖКА

Легенда:
1 - Бутон за избор на режим (зимен климатизация - летен - готовност изключено) и потвърждаване на
въведени параметри
2 - Бутон за избор на меню
3 - Бутон за възстановяване и излизане от
меню
4 - Бутони за температурата на
горещата вода за битови нужди
5 - Бутони за избор на температурата на
отопление
6 - Манометър на хидравличния модул

Фигура 32
7 - Свързване на дистанционно управление
(по заявка)
8 - Активиран процес на кондензация
9 - Наличие на пламък
10 - Нарушено ниво на мощност
11 - Активирана работа със сензор за
външна температура (по заявка)
12 - Свързване на друго оборудване на
Immergas
13 - Активиран режим на отопление
14 - Индикатор на температура,
информация за хидравличния модул и
кодове на грешки
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Активиран режим на охлаждане
Работа в режим на охлаждане
Работа в зимен режим
Работа в летен режим
Режим на готовност
Активирана соларна функция
Блокиран хидравличен модул освобождаване с бутона за
възстановяване
22 - Работа в режим на изсушаване
23 - Работа в режим на производство на
гореща вода за битови нужди
15 16 17 18 19 20 21 -

МОНТАЖ

2.5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
СИСТЕМАТА
Преди включване, проверете дали системата
е напълнена и дали манометърът (6) показва
стойност между 1 и 1.2 bar; проверете дали
е напълнен охлаждащият кръг както е
описано в указанията за експлоатация на
кондензационния блок.
- Отворете клапана за газ, разположен в
предната част на вътрешното тяло.
- Дръжте натиснат бутона (1), докато
дисплеят светне; в този момент
системата преминава в предишното си
състояние. (В захранено състояние
последователно светват всички сегменти
на дисплея и се изобразяват параметрите
A11 и A13).
- Ако вътрешното тяло е в режим на
готовност, натиснете бутона (1), за да
активирате тялото, в противен случай
преминете към следващата стъпка.
- След това натиснете бутон. (1)
последователно, за да изберете летен

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

режим (

), зимен режим (

), или

охлаждане (
).
В съответствие с вашите настройки,
системата автоматично работи като
източник на топлина, използвайки найикономичния възможен режим, за да
изпълни заявките (Фигура 36). Като
пример, еднакви заявки (например, заявка за
гореща вода за битови нужди) могат да
бъдат изпълнени с използване на
кондензационния блок, показвайки символа

• Летен режим (
): В този режим
системата произвежда само гореща вода
за битови нужди съгласно зададената
температура с бутоните (4) и текущата
температура се изобразява на дисплея с
индикатора (14).

Летен режим и производство на
гореща вода за битови нужди
Фигура 33
• Зимен режим (
): В този режим
системата осигурява отопление и
производство на гореща вода за битови
нужди. Температурата на горещата вода
за битови нужди винаги може да бъде
нагласявана с бутоните (4), а
температурата за отопление - с бутоните
(5); температурата се изписва на дисплея
с индикатора (14).

(
) или от топлинния генератор ( ).
По-долу е показан пример на работа с
включен кондензиращ блок.
Зимен режим и отопление на
помещението
Фигура 34
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Режим на работа на системата
Термопомпа
Летен режим

Топлинен генератор

Производство на
гореща вода за
битови нужди

ИЗКЛЮЧЕНА

ВКЛЮЧЕН

Производство на
гореща вода за
битови нужди

ИЗКЛЮЧЕНА

ВКЛЮЧЕН

ИЗКЛЮЧЕНА
Отопление

Климатизация

ВКЛЮЧЕН
и и

ВКЛЮЧЕНА

ИЗКЛЮЧЕН

ИЗКЛЮЧЕНА

ВКЛЮЧЕН (гореща
вода за битови
нужди)

Зимен режим
Производство на
гореща вода за
битови нужди и
отопление

• Климатизиране (
): В този режим
системата работи за производство на
гореща вода за битови нужди и за
охлаждане на помещенията.
Температурата на горещата вода за битови
нужди винаги може да бъде нагласявана с
бутоните (4), а температурата за
охлаждане - с бутоните (5);
температурата се изписва на дисплея с
индикатора (14).

или
ВКЛЮЧЕНА
(отопление)

ВКЛЮЧЕН (гореща
вода за битови
нужди)

Производство на
гореща вода за
битови нужди и
отопление

ИЗКЛЮЧЕНА

ВКЛЮЧЕН

Охлаждане

ВКЛЮЧЕНА

ИЗКЛЮЧЕН

ВКЛЮЧЕНА
(охлаждане)

ВКЛЮЧЕН (гореща
вода за битови
нужди)

Фигура 36
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Режим на климатизация и
охлаждане на помещението
Фигура 35
След това системата работи автоматично.
При липса на заявка (за отопление или за
охлаждане на помещенията, или за
производство на гореща вода за бутон
нужди), системата остава в режим на
готовност. Когато работи кондензиращия
блок, на дисплея се изписва символът (8) с
относителна скала на мощността (10).

температура (
). Системата е
проектирана за използване на сензора за
външна температура на кондензационния
блок или друг сензор за външна
температура, доставян по заявка. Със
сензор за външна температура, свързан
към подаващия клон на системата,
температурата на подаване се управлява в
зависимост от външната температура
(параграф 1.9). Можете да промените
температурата на подаване с избиране на
отместване в потребителското меню. Ако
е свързано устройство CAR V2, възможно е
модифициране на работната крива,
задавайки стойности от 0 до 9 (виж
указанията за използване на CAR V2); при
това положение, командите, подавани от
хидравличния модул нямат отношение
към работата на системата.

Фигура 37
• При наличие на заявка за охлаждане
(отопление или охлаждане) и в случай, че
температурата на водата задоволява
заявката, системата може да работи само с
циркулационната помпа.
• Режим на готовност. Натиснете бутона
(1), докато се появи символът (
).
Дотогава системата не е активирана,
включени са защитата от замръзване и
защитата от блокиране на помпата и
издаването на съобщения за грешки.
Важна забележка: При тези условия
системата трябва да бъде приемана все още
под напрежение.
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• Изключено. Задържайки бутона (1) в
течение на осем секунди, дисплеят и
вътрешното тяло са изключени. В този
режим не са гарантирани предпазните
функции.
Важна забележка: При тези условия,
вътрешното тяло, макар и без активни
функции, трябва да се смята под
напрежение.
• Режим на автоматично
обезвъздушаване. Функцията з
автоматично обезвъздушаване се включва
при всяко подаване на захранване и
продължава осем минути. Активирането
на тази функция се обявява с индикатора
(14). През този период не са активни
функциите за производство на гореща вода
за битови нужди и за отопление.
Възможно е прекъсване на автоматичното
обезвъздушаване с натискане на бутона за
възстановяване (3).
• Работа на дисплея. Докато бъде
използван, дисплеят на панела за
управление е осветен за определено време
след последната операция, след което
яркостта пада до степен да бъдат видими
само активните символи. Възможно е да
задавате степента на осветеност с
параметъра t8 в менюто за настройки на
електронното табло.
• Работа на системата с изключен
кондензационен блок. С осигурената
връзка можете да изключите
кондензационния блок. Това състояние се
сигнализира с мигане на съобщението
"активна кондензация" (8) и мигането на
кода за грешка "194".
При тези условия, заявките се изпълняват от
електрически нагреватели (доставяни по
заявка).

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

символът (
), а параметрите на
системата могат да бъдат задавани от
панела за управление на CARV2; панелът
за управление на вътрешното тяло обаче
остава активен с бутона за възстановяване
(3), бутона за изключване (1) (с
възможност само за изключване) и
дисплея, където се дава работното
състояние.
Системата е проектирана за управление от
две CARV2; едно устройство CAR V2,
свързано към основната зона (зона 2 или
ниска температура) се разглежда като
дистанционен панел на хидравличния
модул, докато другото устройство CAR V2,
свързано към вторичната зона, (зона 1 или
висока температура) обработва заявките от
тази зона. Следователно, устройството
CARV2 за вторичната зона не трябва да се
разглежда като панел на хидравличния
модул.
Внимание: Ако изключите вътрешното
тяло, на панела на устройството CAR V2 ще
се появи съобщение за грешка при
свързването "ERR> CM"; CAR V2 остава
захранено, така че не се губят записани
програми.
• Работа със сензор за външна

• Изсушаване (
). В случай, че
системата е оборудвана с превключвател
по влажност (по заявка) или със сензор за
влажност (по заявка), възможно е да
управлявате влажността в помещението в
режим на климатизиране.
- В комбинация с устройство за
превключване по влажност, задайте
еднаква стойност на влажността (виж
ръководството за експлоатация).
- В комбинация със сензор за
температура, задайте относителната
влажност в проценти в потребителското
меню; при свързано устройство CARV2,
влажността може да бъде зададена чрез
параметъра "S UR%".

ПОДДРЪЖКА

• Работа с дистанционно управление V2
(CARV2) (по заявка). В случай на
свързано устройство за дистанционно
управление CARV2 на дисплея се появява

МОНТАЖ

2.6 СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКИ
И НЕИЗПРАВНОСТИ
Вътрешното тяло издава съобщение за
грешка с мигащ код на грешката на
дисплея (14) в съответствие със
следващата таблица.
Кодовете за грешка на вътрешното тяло се
предшестват от буквата "E", докато
кодовете на грешките, свързани с
кондензиращия блок се предшестват от
буквата "A"; във връзка с последния, виж
приложимото ръководство за пълния
списък с отклонения.
Код на
Описание
грешката

Причина

Състояние на хидравличния
модул/решение

Блокирано запалване

В случай на наличие на заявка за отопление на
помещението или за производство на гореща
вода за битови нужди, топлинният генератор не
стартира след предварително определен период
от време. При първо запалване след
продължителен престой, устройството може да
има нужда от намеса за елиминиране на
блокирането.

Натиснете бутона за възстановяване (1) (4).

Е2

Блокиране от
предпазния термостат
(прегряване), отклонение
при управление на
пламъка или термичен
предпазител

При нормална работа, ако е установен отказ за
верифициране; установена е прекомерна
температура в котела, котелът е блокиран.

Натиснете бутона за възстановяване (1) (4).

Е4

Блокиране на
контактите

Е5

Отклонение в сензора за
температура на
подаващата вода

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Е1

ПОДДРЪЖКА

Е6

Максимален брой опити
за възстановяване

Допустимият брой опити за възстановяване е
достигнат.

Е10

Недостатъчно налягане в
системата

Не е установено достатъчно налягане в
системата за осигуряване на правилната работа
на топлинния генератор.

Е12

Отклонение на сензора
на котела

Картата е установила отклонение в сензора на
буферния съд.

Е15

Грешка в
конфигурацията

Картата е установила отклонение или
несъответствие в електрическата система на
котела.

Е16

Отказ на вентилатора

Е23

(4)

Външно блокиране на
управлението на
пламъка
Отказ на сензора за
температура на
връщащата вода в
топлинния генератор

Това става в случай, когато вентилаторът има
механична или електронна повреда.
Това става в случай на прекъсване на веригата
за установяване на наличие на пламък или отказ
в управлението на пламъка.
Картата е установила отклонение в сензора за
връщаща температура на топлинния генератор.

(1) (4)

Системата не стартира (1).
Топлинният генератор продължава да
произвежда гореща вода за битови нужди,
но не работи оптимално. (1) (4)
Внимание: Можете да възстановите грешка
до пет пъти последователно, след което
функцията е отменена поне за един час и
позволява един опит в час до максимум от
пет опита. Изключването и включването на
захранването ще ви даде пет опита.
Проверете на манометъра на топлинния
генератор дали налягането в системата е
между 1 и 1.2 bar и евентуално възстановете
правилната стойност на налягането.
Хидравличният модул не може да
произвежда гореща вода за битови нужди
(1).
Ако нормалните условия бъдат
възстановени, топлинният генератор
стартира без да бъде необходимо
натискането на бутона за възстановяване. (1)
Натиснете бутона за възстановяване (1) (4).
Натиснете бутона за възстановяване (1) (4).

Системата не стартира (1).

В случай на възстановяване на нормалните
условия, системата стартира отново без да
бъде необходимо натискането на бутона за
възстановяване (1).
Ако блокирането или проблемът продължават, трябва да се обърнете към упълномощен сервиз, например, упълн омощен център
за техническо съдействие на Immergas.
Можете да верифицирате това отклонение само в налични списък с грешки в меню "Информация".
Без термопомпата, топлинният генератор остава активен и задоволява заявките за отопление на помещението и за производство
на гореща вода за битови нужди.
Без топлинния генератор, термопомпата остава активна, за да задоволява подаваните заявки.

Е24

(2)
(3)

Отклонение в сензора за
температура на горещата
вода за битови нужди

Картата е установила отклонение в клапана за
подаване на газ. Проверете свързването на
клапана. (Отказът се установява и съобщава,
само ако има заявка).
Картата е установила отклонение в сензора за
температура на подаващата вода на топлинния
генератор.
Картата е установила отклонение в сензора за
температура на горещата вода за битови нужди.
В този случай е отменена и защитата от
замръзване.

Е8

Е20

(1)

Контролерът CAR V2 изписва кодовете на
грешките само с две цифри (например, E184
ERR = 84).

Отклонение в бутон

Картата е установила отклонение на панела.

26

Картата установява наличие на отклонение в
дебитомера.

Недостатъчна
циркулация

Това става в случай на прегряване на топлинния
генератор поради лоша циркулация на водата в
първични контур.
Причините могат да бъдат:
- Лоша циркулация в системата; проверете
дали няма затворен клапан по контура на
системата и дали системата е обезвъздушена;
- Блокирана циркулационна помпа;
необходимо е освобождаване на
циркулационната помпа.

Натиснете бутона за възстановяване (1) (3).

Е31

Загуба на комуникация с
устройството за
дистанционно
управление (зона 1)

Това става в случай на свързване на
несъвместимо устройство за дистанционно
управление или в случай на лоша комуникация
между хидравличния модул и устройството за
дистанционно управление.

Изключете и включете захранването на
хидравличния модул. Ако след повторното
стартиране не е установено наличие на
дистанционно управление, превключете на
локално управление, използвайки бутоните
на панела за управление. В този случай не
можете да активирате функцията
"Отопление". (1)

Е32

Отклонение в сензора за
ниска температура за
зона 2 (по заявка)

Картата установява наличие на отклонение на
сензора за ниска температура в зона 2 и
системата не може да работи в засегнатата зона.

(1)

Е37

Ниско захранващо
напрежение

Това става в случай на захранващо напрежение,
което е по-ниско от предписаните граници за
експлоатация на системата.

Ако нормалните условия бъдат
възстановени, системата стартира без да
бъде необходимо натискането на бутона за
възстановяване (1)

Е27

Това става в случай на правилно включен
топлинен генератор и настъпва непредизвикано
изключване на горелката; изпълнява се нов
опит за стартиране и в случай на възстановяване
на нормалните условия, няма да бъде
необходимо натискането на бутона за
възстановяване.
Това става в случай на многократна поява на
грешката "Загуба на сигнал за наличие на
пламък (E38)".
Картата установява внезапно повишаване на
неочаквано голяма разлика в температурите
между сензора на подаващия клон и сензора на
връщащата тръба на топлинния генератор.
Мощността на горелката се ограничава за
предотвратяване на повреждане на
кондензационния модул; след възстановяване
на нормалната разлика в температурите,
генераторът се връща към нормална работа.
При нормална работа, ако бъде установено
неправилно функциониране поради прегряване
в зона с ниска температура, устройството
докладва за този отказ.

Е38

Загуба на сигнал за
наличие на пламък

Е43

Блокиран сигнал за
липса на пламък

Е45

Голяма разлика в
температурите

Е46

Изключване поради
ниска температура (по
заявка)

Е49

Повреден сензор за
температура на
връщащата тръба на
топлинния генератор

Това става в случай на достигане на висока
температура във връщащата тръба на
топлообменника.

Е50

Липсващ или дефектен
сензор за външна
температура

Ако сензорът за външна температура не е
свързан или е повреден, системата докладва за
отклонение.

Е51

Грешка в
комуникацията с
безжичния контролер за
зона 1

В случай на грешка в комуникацията с
дистанционното управление за зона 1, съобщава
се за грешка; след това можете да управлявате
системата само през панела за управление на
вътрешното тяло.

(4)

Натиснете бутона за възстановяване н
топлинния генератор; преди да излезете,
осъществете цикъл след почистване. (1) (4)
Ако нормалните условия бъдат възстановени, топлинният генератор стартира без
да бъде необходимо натискането на бутона
за възстановяване. (1) (4)

Устройството не може да изпълни локална
заявка за отопление. (1)
Проверете циркулацията през топлинния
генератор и правилната работа на трипътния
клапан. Натиснете бутона за възстановяване
(1) (4).
Проверете свързването на сензора за външна
температура. Системата продължава да
работи със сензора за външна температура
на кондензационния блок. (1)
Проверете работата на безжичния
контролер, проверете зареждането на
батериите (виж ръководството за
експлоатация).

Отклонение на сензора
Топлинният сензор дава стойност на
за подаваща температура
Буферният режим не е разрешен (1).
съпротивление вън от допустимия обхват.
(по заявка)
Това става в случай на отказ на електронната
Отказ на електронната
Натиснете бутона за възстановяване (1) (4).
Е80
карта, която управлява клапана.
карта
Ако блокирането или проблемът продължават, трябва да се обърнете към упълномощен сервиз, например, упълномощен център
за техническо съдействие на Immergas.
Можете да верифицирате това отклонение само в налични списък с грешки в меню "Информация".
Без термопомпата, топлинният генератор остава активен и задоволява заявките за отопление на помещението и за производство
на гореща вода за битови нужди.
Без топлинния генератор, термопомпата остава активна, за да задоволява подаваните заявки.

Е54

(2)
(3)

Ако нормалните условия бъдат
възстановени, топлинният генератор
стартира без да бъде необходимо
натискането на бутона за възстановяване.
(1) (2) (4)

27

МОНТАЖ

Отказ на дебитомера

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Причина

Е26

(1)

Състояние на хидравличния
модул/решение
(1) (3)
Проверете дали ускоряваща помпа (по
заявка) се активира само след заявка.

Описание

ПОДДРЪЖКА

Код на
грешката

МОНТАЖ

Код на
грешката

Описание

Причина

Състояние на хидравличния
модул/решение

Е98

Максимален брой грешки на
софтуера

Достигнат е максималният допустим брой
грешки на софтуера.

Натиснете бутона за възстановяване (1) (4).

Е99

Обща блокировка

Установен е отказ на топлинния генератор.

Натиснете бутона за възстановяване (1) (4).

Това е отклонение на сензора за влажност в зона
1 (по заявка). Управлението на влажността в
зоната не е възможно.
Това е отклонение на сензора за влажност в зона
2 (по заявка). Управлението на влажността в
зоната не е възможно.
Не се изпълняват заявки за производство на
гореща вода за битови нужди в определеното
време (5 часа).
Изпълнен е цикъл за защита от Легионела без
успех в рамките на предварително определеното
време (3 часа)
Картата е установила отклонение на сензора за
течна фаза.

В допълнение към влажността, не е
пресметната точката на оросяване за зоната.
(1)
В допълнение към влажността, не е
пресметната точката на оросяване за зоната.
(1)

Е129

Отклонение на сензора за
влажност в зона 1

Е130

Отклонение на сензора за
влажност в зона 2

Е177

Максимално време на
блокирано производство на
гореща вода за битови нужди

Е178

Неуспешен цикъл на защита
от Легионела

Е179

Отклонение на сензора за
течна фаза

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Натиснете бутона за възстановяване (1).
Системата не зарежда. (1) (3)

Загуба на комуникация с
устройството за
дистанционно управление
(зона 2)

Това става в случай на свързване на
несъвместимо устройство за дистанционно
управление или в случай на лоша комуникация
между хидравличния модул и устройството за
дистанционно управление във втората зона.

Е182

Отказ в кондензацията

Установена е грешка в кондензационния блок.

Е183

Режим на изпитване на
кондензиращия блок

Докладван е режим на изпитване на
кондензационния блок.

Блокиране на
комуникацията с
кондензиращия блок
Аларма за лоша
комуникация
Ненормално напрежение за
запалване
Повреден сензор за връщаща
температура на
термопомпата

Сигнализирано е за проблем в комуникацията
между вътрешното тяло и кондензационния
блок.
Проблем в комуникацията с картата за
управление на запалването.

Изключете и включете захранването на
хидравличния модул. Ако след повторното
стартиране не е установено наличие на
дистанционно управление, превключете на
локално управление, използвайки бутоните
на панела за управление. В този случай не
можете да активирате функцията
"Отопление". (1)
Системата не работи, виж отклоненията на
кондензиращия блок и указанията за
експлоатация. (1) (3)
През тази фаза е възможно да бъдат
изпълнявани заявките за охлаждане и
производство на гореща вода за битови
нужди.
Проверете електрическото свързване между
вътрешното тяло и кондензиращия блок.
(1) (3)
Проверете свързването на компонентите.
(1) (4)

Установен е отказ на захранващия адаптер.

(1) (4)

Установено е отклонение на сензора за връщаща
температура на топлинния генератор.

(1) (3)

Е181

Е184
Е185
Е186

ПОДДРЪЖКА

Системата продължава да работи в
неоптимален режим. (1)

Е187
Е188

Заявка с температура извън
обхвата

Е189

Съобщение за просрочване
на комуникация

Е191

Грешка в комуникацията с
безжичния контролер за зона
2

Е193

Повреден сензор за
подаваща температура на
термопомпата
Режим на изпитване на
устройството

Е194

Прекъсната кондензация

Е192

Подадена е заявка със стойност на външната
температура вън от установения обхват
(параграф 1.26).
В случай на грешка в комуникацията между
електронните табла се докладва за отклонение.
В случай на грешка в комуникацията с
дистанционното управление за зона 2, съобщава
се за грешка; след това можете да управлявате
системата само през панела за управление на
вътрешното тяло.
Установено е отклонение на сензора за подаваща
температура на топлинния генератор.
Подадено е заявление, че устройството е в
режим на изпитване.
Докладвано е, че кондензационният блок е
изключен чрез подходящ сигнал на панела за
управление.

(1) (3)
(1)
Проверете работата на безжичния
контролер, проверете зареждането на
батериите (виж ръководството за
експлоатация).
(1) (3)
Системата продължава да работи правилно.
Системата продължава да работи правилно.

Отклонение на сензора за
Установена е твърде ниска температура на
Проверете правилната работа на
ниска температура на
течната фаза.
охлаждащия контур. (1) (3)
течната фаза
Блокиране поради висока
Установена е твърде висока температура във
подаваща температура на
Проверете хидравличния контур. (1) (3)
Е196
връщащата тръба на термопомпата.
термопомпата
(1) Ако блокирането или проблемът продължават, трябва да се обърнете към упълномощен сервиз, например, упълномощен център за
техническо съдействие на Immergas.
(2) Можете да верифицирате това отклонение само в налични списък с грешки в меню "Информация".
(3) Без термопомпата, топлинният генератор остава активен и задоволява заявките за отопление на помещението и за производство на
гореща вода за битови нужди.
(4) Без топлинния генератор, термопомпата остава активна, за да задоволява подаваните заявки.

Е195
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2.7 МЕНЮ ЗА ПАРАМЕТРИ И
ИНФОРМАЦИЯ
Чрез натискане на бутона "МЕНЮ" (2),
последователно се показват менюто за
данни, потребителското меню и
меню,защитено с код за достъп "0000" с
първи мигащи цифри и достъпно само за
квалифициран техник.

За да влезете в отделните менюта, натиснете
бутона "OK" (1).
За да преминавате през отделни редове от
менюто и за да сменяте стойности,
използвайте бутоните за задаване (4) и
натискайте бутона "OK" (1), за да
потвърдите въведения параметър;
натискайки бутона ESC" (3), вие се

връщате към предишното меню или излизате
от менюто.
Една минути след последното натискане на
бутон, системата автоматично излиза от
всяко меню.

D 07
D 08
D 09
D 10
D 12
D 13
D 14
D 15
D 20
D 22
D 23
D 24
D 25
D 26
D 27
D 28
D 29
D 33
D 34
D 35
D 36
D 41
D 42
D 43
D 44
D 45
D 46
D 47
D 48
D 49
D-51
D 52
D 53
D 54
D 55
D 56
D 61
D 62
D 63
D 71
D 72
D 73
D 74
D 75
D 76
D 77

Обхват

Сигнал за запалване
Температура за незабавно отопление на изхода на първичната страна на топлообменника
Температура за незабавно подаване на изхода на топлообменника за гореща вода за битови нужди
Стойност, пресмятана от настройките на системата
Стойност, зададен за горещата вода за битови нужди
Външна температура (ако е свързан сензор за външна температура на кондензационния блок или
доставян по заявка сензор за външна температура
Температура на горещата вода за битови нужди
Температура във връщащия клон на термопомпата
Списък на последните пер грешки (За преглед натиснете бутона "OK" и бутона. (1).)
Списък на възстановени отклонения. След изписване на "D 10" натиснете бутона "OK" и бутона. (1).
Работна честота на въртене на циркулационната помпа на топлинния генератор
Дебит на горещата вода за битови нужди
Дебит на циркулационната помпа
Работна честота на въртене на вентилатора
Температура на изхода от първичната страна на топлообменника на термопомпата
Трипътен клапан на топлинния генератор (DHW = гореща вода за битови нужди, CH = отопление)
Връщаща температура на топлинния генератор
Температура на течността в охлаждащия кръг
Температура в зона 2 (ако е конфигурирана)
Сензор за първичния буфер на соларната система
Превключвател по налягане в системата
Текуща честота на въртене на циркулационната помпа
Не се използва.
Трипътен клапан за гореща вода за битови нужди. (не се използва в този модел)
Термопомпата изключена
Входящ сигнал от фотоволтаичната система
Не се използва.
Относителна влажност в зона 1
Относителна влажност в зона 2
Превключвател по влажност в зона 1
Превключвател по влажност в зона 2
Изсушител в зона 1
Изсушител в зона 2
Помпа за зона 1
Помпа за зона 2
Трипътен изолиращ клапан за отопление/ охлаждане (CL = охлаждане, HT = отопление)
Дистанционно управление за зона 1
Дистанционно управление за зона 2
Система с включено дистанционно управление за зона 1
Система с включено дистанционно управление за зона 2
Термостат за зона 1
Термостат за зона 2
Определение на модела
Комуникация с кондензационния блок
Комуникация с друго устройства на Immergas
Работна честота на кондензационния блок
Температура на компресора на кондензационния блок
Моментна температура на изхода на компресора
Температура на изпарителя
Консумиран ток от компресора
Честота на въртене на вентилатора на кондензационния блок
Положение на разширителния клапан с електронно управление

0 ÷ 99 μA
0 до 99°C
0 до 99°C
7 до 80°C
10 до 65°C
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- 20 ÷ 50°C
0 до 99°C
0 ÷ 99°C
0 до 100%
ИЗКЛ. - ВКЛ.
0 до 9999 l / h
0 до 9999 min-1
0 ÷ 99°C
DHW- CH
0 до 99°C
-20 до 99°C
0 до 99°C
0 до 99°C
ИЗКЛ. - ВКЛ.
0 до 100%
-ИЗКЛ. - ВКЛ.
ИЗКЛ. - ВКЛ.
ИЗКЛ. - ВКЛ.
-0 ÷ 99%
0 ÷ 99%
ИЗКЛ. - ВКЛ.
ИЗКЛ. - ВКЛ.
ИЗКЛ. - ВКЛ.
ИЗКЛ. - ВКЛ.
ИЗКЛ. - ВКЛ.
ИЗКЛ. - ВКЛ.
CL - HT
ИЗКЛ. - ВКЛ.
ИЗКЛ. - ВКЛ.
0 ÷ 99°C
0 ÷ 99°C
ИЗКЛ. - ВКЛ.
ИЗКЛ. - ВКЛ.
MC - MCP
ИЗКЛ. - ВКЛ.
ИЗКЛ. - ВКЛ.
0 до 150 Hz
-20 до 200°C
-20 до 100°C
-20 до 100°C
0 до 10 A
0 до 100 min -1
0 до 500

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

D 06

Описание

ПОДДРЪЖКА

Идентификатор
на параметъра
D 01
D 02
D 03
D 04
D 05

МОНТАЖ

Меню за данни

МОНТАЖ
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ПОДДРЪЖКА

Идентификатор
на параметъра
D 78
D 79
D 80
D 91
D 92
D 97
D 98
D 99

Описание

Обхват

Четирипътен клапан (CL = охлаждане, HT = отопление)
Температура, измервана с външния сензор на кондензационния блок
Състояние н термопомпата
Версия на софтуера на управляващата карта
Версия на захранващата карта
Зададено състояние на термопомпата
Зададено състояние на топлинния генератор
Статус на системата

HT / CL
-55 до +45°C
0÷8

0 ÷ 999
0 ÷ 999
0 ÷ 999

Потребителско меню
Идентификатор
на параметъра

Описание

Обхват

ПотребиСтойност по
телска
подразбиране
стойност

U 01

Зададено отопление в зона 2

25 ÷ 80 °C

25

U 02

Зададено охлаждане в зона 2

7 ÷ 25 °C

20

U 03

Отместване при
отопление на зона 1

- 15 до + 15°C

0

U 04

Отместване при
отопление на зона 2

Можете да промените температурата на подаване с
отместване на кривата на външната температура
(Фигура 8 - стойности на отместването).

- 15 до + 15°C

0

U 05

Отместване при
охлаждане на зона 1

- 15 до + 15°C

0

U 06

Отместване при
охлаждане на зона 2

Можете да промените температурата на подаване с
отместване на кривата на външната температура
(Фигура 8 - стойности на отместването).

- 15 до + 15°C

0

U 07

Зададена влажност
на зона 1

U-08

Зададена влажност
на зона 2

U 11

Нощен режим

U 12
U 13

30 до 70°C

В зависимост от температурата сензорът за
влажност (по заявка) определя относителната
влажност в зоната.

30 до 70°C

Тази функция може да бъде активирана само при
наличие на CARV2 (по заявка). Активирането на
тази функция ви позволява да намалите честотата
на компресора при включване на кондензационния
блок в период от време , зададен с параметрите U12 U 13. Проверете дали разполагате с
допълнителни източници на енергия, които са ви
необходими за посрещане на заявки при
активирана функция (например, допълнителни
нагреватели).

ИЗКЛ. - ВКЛ.

ИЗКЛ.

Активиране на нощния режим

0 ÷ 23

0

Деактивиране на нощния режим

0 ÷ 23

0

Важна забележка: Параметрите за зона 2 се изписват, само ако зона 2 е налична в системата и е конфигурирана правилно.

2.8 ИЗКЛЮЧВАНЕ НА
ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО
Изключете вътрешното тяло с ключа за изключване,
разединете захранващия кабел и затворете клапана за
подаване на газ. Не позволявайте излишни
включване на вътрешното тяло, ако няма да бъде
използвано за дълги периоди от време.

2.9 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
НАЛЯГАНЕТО В
ОТОПЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА
Проверявайте периодични налягането в
отоплителната система. Манометърът трябва да
показва стойности между 1 и 1.2 bar.
Ако налягането падне под 1 bar (при студена
система), необходимо е да възстановите нормалната
стойност на налягането чрез клапана, разположен в
долната част на уреда (Фигура 3).
Важна забележка: Затворете клапан за напълване
след операцията. Ако стойностите на налягането
достигнат до около 3 bar, налице е риск от отваряне
на предпазния клапан. В такъв случай източете вода
от обезвъздушителя и направете налягането около 1
bar или потърсете съдействие от професионално
квалифициран персонал.

Ако налягането пада често, поискайте съдействие
от професионално квалифициран персонал, за да
бъде отстранена причината за падане на
налягането.

2.10 ИЗТОЧВАНЕ НА
СИСТЕМАТА
За да изпълните операцията, отворете клапана за
източване на системата (Фигура 3).
След източване, уверете се,че клапанът за
източване е затворен.

2:11 ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ
Вътрешното тяло е оборудвано с система за защита
от замръзване, която автоматично включва
кондензационния блок, когато температурата
падне под 4°C (защитава от замръзване до външни
температури от -5 ° C). Данните, свързани със
защитата от замръзване, са дадени в параграф 1.3.
За да бъде осигурена целостта на уреда и на
термостата в зони, където температурите падат под
точката на замръзване, ние препоръчваме да
защитите отоплителната система и да монтирате
хидравличния модул на Immergas против
замръзване. В случаи на дълго изключване обаче
(второ жилище), ние ви предлагаме:
- Изключете захранването;
- Изпразнете напълно отоплителния кръг
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и кръга за гореща вода за битови нужди на вътрешното
тяло. Ако оборудването бива източвано често, то е
важно напълването да става с подходящо третирана
вода за елиминиране на твърдостта, която може да
предизвика отлагане на котлен камък.

2.12 ПОЧИСТВАНЕ НА КОЖУХА
За да почистите кожуха на вътрешното тяло,
използвайте навлажнена кърпа и неутрален сапун. Не
използвайте абразивни или прахообразни сапуни.

2:13 ИЗВЕЖДАНЕ ОТ
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Ако решите окончателно да изведете вътрешното тяло
от експлоатация, обърнете се към професионално
квалифициран персонал за изпълнение на процедурите
и осигурете, между другото, че преди това са
изключени връзките с електрическата, водопроводната
и газовата инсталации.

2:14 НЕИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ПЕРИОД,
ПО-ДЪЛЪГ ОТ 12 МЕСЕЦА
Съществуващият закон изисква система, работеща с
газ, която не е използвана в течение на повече от
дванадесет месеца, да бъде проверена, преди
последващо използване, в съответствие с UNI 10738,
от професионално квалифициран персонал.
Ако резултатът от проверката съгласно UNI 10738 е
положителен, можете отново да включите вътрешното
тяло, както е описано в точка 3 от това ръководство.

3.1 ХИДРАВЛИЧНА СХЕМА
Легенда:
1 - Подаване на питейна вода
2 - Сифон за отвеждане на кондензата
3 - Клапан за газ
4 - Отвор за измерване на налягането след клапана
за газ (P3)
5 - Сензор за наличие на течна фаза
6 - Сензор за гореща вода за битови нужди
7 - Клапан за напълване на системата
8 - Топлообменник за гореща вода за битови нужди
9 - Разширителен съд на системата
10 - Сензор на подаващия клон на термопомпата
11 - Пластинчат топлообменник вода - газ
12 - Автоматичен обезвъздушител
13 - Вентилатор
14 - Тръба на Вентури
15 - Дюза за газ
16 - Електрод за наличие на пламък
17 - Горелка
18 - Термичен предпазител на димните газове
19 - Тръба за засмукване на въздух
20 - Ръчен обезвъздушител
21 - Термичен предпазител на топлообменника
22 - Отвор за газ анализатор
23 - Отвор за анализатор на димните газове
24 - Отвор за измерване на налягането на газа AP
25 - Капаци на горелката
26 - Предпазен термостат
27 - Сензор на подаването на топлинния генератор
28 - Сензор на връщането на топлинния генератор
29 - Запалка
30 - Налягане след тръбата на Вентури (P2)
31 - Налягане преди тръбата на Вентури (P1)
32 - Дебитомер
33 - Обратен клапан
34 - Обратен клапан
35 - Сензор на връщането на термопомпата
36 - Автоматичен обезвъздушител
37 - Циркулационна помпа на топлинния генератор
38 - Циркулационна помпа на термопомпата
39 - Налягане в системата
40 - Трипътен клапан на топлинния генератор
41 - Клапан за източване на системата
42 - Предпазен клапан 3 bar
43 - Кран на подаващата тръба
44 - Кран на връщащата тръба
G - Подаване на газ
SC - Отвеждане на кондензата
LP - Охлаждащ агент - течна фаза
GP - Охлаждащ агент - газообразна фаза
AC - Извод за гореща вода за битови нужди
AF - Подаване на питейна вода
RR - Напълване на системата
R - Връщаща тръба
M - Подаваща тръба
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- Да бъдат проверени главният прекъсвач на
входа на вътрешното тяло и дали входните
и изходните отвори на вътрешно тяло не са
запушени;
- Да бъде проверена работата на органите за
регулиране;
- Да бъдат пломбирани устройствата за
измерване на дебит (ако настройките са
били модифицирани);
- Да бъде проверено производството на
гореща вода за битови нужди;
- Да бъде проверена херметичността на
водните контури;
- Да бъде проверена вентилацията и/или
подаването на въздух в помещението,
където е монтирано вътрешното тяло.
Дори само една от проверките, свързани с
безопасността да има отрицателен
резултат, системата не може да бъде
въведена в експлоатация.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

За да бъде въведен в експлоатация Magis
Combo 5 - 8 - 10, необходимо е:
- Да бъде проверено дали газът съответства
на газа, за който е направено вътрешното
тяло;
- Да бъде проверена за наличие на
декларация за съответствие на
инсталацията;
- Да бъде проверено свързването към
мрежата 230 V/50 Hz и дали е спазена
полярността L-N и заземителната връзка;
- Да бъде проверено дали отоплителната
система е напълнена с вода, проверявайки
дали манометъра за налягането във
вътрешното тяло показва налягане от 1 до
1.2 bar;

- Да бъде проверено дали капачките на
обезвъздушителите са отворени и дали
системата е правилно обезвъздушена;
- Да бъде включено вътрешното тяло и да
бъде осигурено правилно запалване;
- Да бъде проверена разликата в
наляганията на газа при отопление и при
производство на гореща вода за битови
нужди;
- Да бъде проверено съдържанието на CO2 в
димните газове при минимален и при
максимален дебит;
- Да бъде проверено отварянето на
предпазния клапан при липса на газ и да
бъде измерено времето за активиране;
- Да бъде проверено дали охладителният
кръг е напълнен както е предписано в
ръководството за експлоатация на
външното тяло Audax Pro;

ПОДДРЪЖКА

ВЪВЕЖДАНЕ В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
MAGIS COMBO 5-8-10
(НАЧАЛЕН ОГЛЕД)

3.1 ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

МОНТАЖ

Силов
трансформатор

Карта за управление
на захранването

Гнездо за
реле 3 (по
заявка)

Електронна карта за
управление

Клеми за свързване на
много ниско безопасно
напрежение
(230 V)

ПОДДРЪЖКА

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Клеми за свързване на
ниско напрежение
(230 V)

Гнездо за
реле 2 (по
заявка)
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Гнездо за
кондензационен блок

Интерфейс с
кондензационния
блок

Управление
на системата
(по заявка)

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ВРЪЗКИ

Легенда:
A1 Захранваща платка
A2 Управляваща платка
A7 Гнездо за три релета (по заявка)
A13 - Управление на системата
A19 - Гнездо за две релета (по заявка)
A22 - Управление на кондензационния блок
A25 - Платка на кондензационния блок
B1-BO - Сензор за дебит
B1-HP - Сензор на подаването на
термопомпата
B2 Сензор на горещата вода за битови
нужди
BO-B5 - Сензор на връщането на топлинния
генератор
B5-HP - Термопомпа
B25
Сензор на връщането - дебитомер
B27 - Сензор за течна фаза

Електрод за запалване
Електрод за установяване на наличие
на пламък
E4 Предпазен термостат
E6 Термичен предпазител на димните
газове
E13 - Термичен предпазител на
топлообменника
M1-BO - Циркулационна помпа на топлинния
генератор
M1-HP - Циркулационна помпа на
термопомпата
M20 - Вентилатор
M50-BO - Трипътен клапан
R14 - Конфигуриращо съпротивление
S4 Подаване на гореща вода за битови
нужди
S5 Налягане в системата
T2 Силов трансформатор
T3 Трансформатор ниско напрежение
Z1 Филтър за шум
E1 E2 -
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Кодове на цветовете:
BK - Черен
BL Син
BR - Кафяв
GЗелен
GY - Сив
OR - Оранжев
PВиолетов
PK - Розов
RЧервен
WБял
YЖълт
Y / G - Жълтозелен
W / BK - Чернобял

ПОДДРЪЖКА

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ВРЪЗКИ

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

МОНТАЖ

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ВРЪЗКИ

Вътрешното тяло е оборудвано с филтър,
монтиран на връщащата тръба, за
поддържане на добро функциониране на
системата. Периодични и в случай на
необходимост е възможно филтърът да бъде
почистван, както се описва по-долу
(Фигура 41).
Завийте тапата (4) и тапата (3) с ключ S12,
източете наличната във вътрешното тяло
вода през крана за източване (4).
Отвийте капата (1) и почистете филтъра (2).

3.4 ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ
И ПРИЧИНИ ЗА ТЯХ
Важна забележка: Поддръжката трябва да
бъде правена от упълномощена организация
(например, центъра за техническо
съдействие на Immergas).

- Миризма на газ. Това е поради теч на газ
от системата за подаване на газ.
Необходимо е да бъде проверена
херметичността на системата за подаване
на газ.
- Повтарящи се блокирания на запалването.
Няма газ, проверете налягането на газа в
захранващата инсталация и дали е отворен
крана за газ. Ако настройката на крана за
фаза е неправилна, проверете
калибрирането на крана за газ.
- Нерегулярно горене или поява на шум.
Това може да бъде предизвикано от
замърсена горелка, неправилни параметри
на горенето или неправилно монтирани
тръби за засмукване на въздух и отвеждане
на димните газове. Почистете
компонентите, изброени по-горе,
проверете монтажа на секциите и
положението на газовия клапан
(регулиращия винт затворено/регулиране)
и коригирайте относителното съдържание
на CO2 в димните газове.

ПОДДРЪЖКА

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

МОНТАЖ

3.3 СИСТЕМА ЗА
ФИЛТРИРАНЕ

- Често задействане на предпазния
термостат поради прегряване. Това може
да се дължи на недостатъчно количество
вода в топлинния генератор, лоша
циркулация на водата или на блокирана
циркулационна помпа. Проверете дали
налягането в системата е в установените
граници. Проверете дали крановете на
радиаторите не са затворени и
работоспособността на циркулационната
помпа.
- Запушен сифон. Това може да бъде
предизвикано от отлагания на
замърсявания или продукти на горенето в
сифона. Отвийте капата на сифона и
проверете дали няма остатъци от
материал,блокиращи движението н
кондензата.
- Запушен топлообменник. Това може да
бъде последица от запушването на
сифона.. Отвийте капата на сифона и
проверете дали няма остатъци от
материал,блокиращи движението н
кондензата.
- Шум поради наличие на въздух в
оборудването. Проверете отварянето на
съответния обезвъздушител (позиция 31 на
Фигура 31). Проверете дали налягането в
системата и налягането на зареждане на
разширителния съд са в предписаните
граници. Налягането на зареждане на
разширителния съд трябва да бъде 1.0 bar,
а налягането в системата трябва да бъде
между 1 и 1.2 bar. Проверете дали
напълването и обезвъздушаването на
системата са направени, както се изисква.
- Шум поради наличие на въздух в
кондензационния модул. Използвайте
ръчния обезвъздушител (позиция 17 на
Фигура 31) за елиминиране на наличния
въздух в кондензационния модул. След
тази операция, затворете обезвъздушителя.

Фигура 41
Електронна карта за комуникация

Електронна карта за управление

Легенда:
1 - Предпазител T 3.5 A
2 - Ключ SW 05-07
3 - Ключ SW 02
4 - Ключ SW 04
5 - Предпазител T 5.0 A
Важна забележка: Положението на ключ 2 трябва да бъде
ВКЛЮЧЕНО, докато ключове 3 и 4 трябва да са на 0.
Фигура 42
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СМЯНА НА ВИДА НА
ГАЗА

Когато е необходимо да адаптирате
устройството за различен вид газ, трябва да
заявите комплекта, който ви е нужен, за да
направите трансформацията бързо.
Адаптирането към вида на газа трябва да
бъде направено от упълномощена
организация (например, центъра за
техническо съдействие на Immergas). За да
смените вида на газа, необходимо е:
- Да изключите захранването;
- Да смените дюзата, разположена между
тръбата за газ и ръкава за смесване на
въздуха и газа (позиция 15 на Фигура 31),
изключвайки захранването преди тази
операция;
- Възобновете захранването;
- Калибрирайте честотата на въртене на
вентилатора (параграф 3.7);
- Задайте правилното съотношение въздухгаз (параграф 3.8);
- Пломбирайте регулиращите устройства
(ако настройките са били модифицирани);
- След завършване на конверсията, залепете
етикета, предоставен в комплекта, в
близост до табелата с данни. От тази
табела трябва да бъдат заличени данните,
отнасящи се до стария вид газ.
Тези настройки трябва да бъдат отбелязани
за вида на използвания газ, следвайки
указанията в таблицата от ръководството на
вътрешното тяло.

завъртян регулиращия винт (позиция 3 на
Фигура 43) (изключване/регулиране). За
увеличаване на количеството на CO2,
регулиращият винт (3) трябва да бъде завъртян
в посоката на часовата стрелка и обратно, ако е
необходимо намаляване.
Калибриране на максималното количество
CO2 (номинална мощност при отопление).
След калибриране на минималното количество
CO2, поддържайки функцията за почистване на
комина активна, ключът за избор на ниво на
мощност при отопление трябва да бъде
нагласен на максимална стойност (на дисплея се
изписва "99"). За да бъде получено точното
количество CO2 в димните газове, техникът
трябва да вкара сондата на анализатора на
газове до дъното на горивната камера и след
това да провери дали количеството на CO2 е
това, указано в таблицата; в противен случай,
трябва да бъде завъртян регулиращия винт
(позиция 12 на Фигура 43) (регулатор на дебита
на газа).
За увеличаване на количеството на CO2, регулиращият винт 2 (12) трябва да бъде завъртян в
посоката на часовата стрелка и обратно, ако е
необходимо намаляване.
След всяка промяна на винта 12, необходимо е
да се изчака топлинният генератор да се стабилизра при зададената стойност (около 30 s).
Magis Combo
CO2 при
номинална
мощност
(отопление)

CO2 при
минимална
мощност
(отопление)

G 20

9.60% ± 0.2

8.60%± 0.2

G 30

12.30%± 0.2

11.20%± 0.2

G 31

10.60%± 0.2

10.00%± 0.2

Magis Combo
S 00

G20:
G30:
G31:
1300 (min-1) 1300 (min-1) 1300 (min-1)

S 01

G20:
G30:
G31:
5100 (min-1) 4800 (min-1) 5400 (min-1)

3.8

РЕГУЛИРАНЕ НА
СЪОТНОШЕНИЕТО
ВЪЗДУХ/ГАЗ

3.9

Калибриране на минималното количество CO2
(минимална мощност при отопление).
Активирайте функцията за почистване на
комина без да черпите горещ вода за битови
нужди и нагласете ключа за избор на
3.7 КАЛИБРИРАНЕ НА
мощност за отопление на "0" на дисплея.
ЧЕСТОТАТА НА
За да бъде получено точното количество CO2 в
димните газове, техникът трябва да вкара
ВЪРТЕНЕ НА
сондата на анализатора на газове до дъното на
ВЕНТИЛАТОРА
горивната камера и след това да провери дали
Внимание: Верификацията и калибрирането
количеството на CO2 е това, указано в
са необходими при смяна на вида на газа,
таблицата; в противен случай, трябва да бъде
при инцидентни дейности за поддръжка със

ПРОВЕРКИ СЛЕД СМЯНА
НА ВИДА НА ГАЗА

След като сте се уверили, че смяната на вида на
газа е направена с дюза с необходимия
диаметър за вида на газа и е направена
необходимата калибровка, проверете дали
пламъкът на горелката не е прекалено
интензивен и дали е стабилен (не се отделя от
горелката).
Важна забележка: Всички дейности, свързани
със смяна на вида на газа, трябва да бъдат
правени от упълномощена организация
(например, центъра за техническо съдействие на
Immergas).

Клапан за газ РХ 42
Легенда:
1 - Входен щуцер за подаване на газ
2 - Налягане след клапана за газ
3 - Регулиращ винт
4 - Прозрачен предпазен капак
5 - Индикатор за състоянието на клапана за газ
12 - Изход на регулатора на газ
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МОНТАЖ

3.6

смяна на електронната карта, компоненти на
въздушните контури или в случай на монтаж
на котела с хоризонтални концентрични
тръби, по-дълги от един метър.
Мощността на вътрешното тяло е свързана с
дължината на тръбите за засмукване на въздух
и за отвеждане на димните газове. Мощността
намалява с увеличаване на дължината на
тръбите. Вътрешното тяло е настроено в
заводски условия за минимална дължина на
тръбите (1 m); следователно, необходимо е,
особено в случаите на максимално дълги
тръби, да бъде проверена разликата в
наляганията след най-малко пет минути
работа на пълна мощност на горелката, когато
температурата на засмуквания въздух и на
отвежданите димни газове е стабилизирана.
Задайте номиналната мощност и минималните
стойности за гореща вода за битови нужди и
отопление в съответствие със стойностите в
таблицата в зависимост от стойностите на
разликата в наляганията, измервана в
определените отвори (позиции 20 и 21 на
Фигура 31).
Влезте в режима на програмиране и задайте
следните параметри (параграф 3.10):
- Минимална честота на въртене на
вентилатора "S 00";
- Максимална честота на въртене на
вентилатора "S 01".
Следващите стойности са зададени по
подразбиране:

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

КЛАПАН ЗА ГАЗ

Клапанът за газ (Фигура 43) е оборудван с
индикатор на работното състояние със
светлинни диоди (5), разположен под
прозрачен защитен капак (4).
Цвят
Състояние
Клапанът за газ не е
Изкл.
захранен.
Клапанът за газ е захранен и
Зелен
работи.
Клапанът за газ е захранен и
Червен
е затворен от контролера.

ПОДДРЪЖКА

3.5

3.10 ПРОГРАМИРАНЕ НА
ПАРАМЕТРИТЕ

МОНТАЖ

Системата е подготвена за евентуално
програмиране на някои работни параметри.
Чрез модифициране на тези параметри,
както е описано по-долу, ще бъде възможно
да адаптирате системата към вашите
специфични нужди.

Идентификатор

A 03

ПОДДРЪЖКА

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

A 04

Параметър
Минимална честота
на въртене на
циркулационната
помпа на
термопомпата
Фиксирана
максимална честота
на въртене на
циркулационната
помпа на
термопомпата

45 ÷ 100 %

70

Определя максималната честота на въртене чрез
работата на термопомпата.

45 ÷ 100 %

100

0 - 25

0

ИЗКЛ. - 5 - 8 10

8

ИЗКЛ. - ВКЛ.

ВКЛ.

1-2
SE = Сензор за
влажност и
температура
ST =
Превключвател
по влажност
SE = Сензор за
влажност и
температура
ST =
Превключвател
по влажност

1

Сензор за влажност и температура. Определя начина
на управление на влажността в зона 1.

Сензор за влажност в
зона 2

Сензор за влажност и температура. Определя начина
на управление на влажността в зона 2.

Модел на
кондензационния
блок

A 16

Определя минималната честота на въртене чрез
работата на термопомпата.

Сензор за влажност в
зона 1

A 11

A 13

По подразбиране

Система за
обезвъздушаване
Брой на зоните

Режим на циркулация

A 17

A 18

A 19

A 21

A 22

Идентификатор

Минимална честота
на въртене на
циркулационната
помпа на топлинния
генератор
Максимална честота
на въртене на
циркулационната
помпа на топлинния
генератор
Адрес за
комуникация с BMS
Комуникационни
настройки в BMS

Параметър

P 00

Максимална мощност
за гореща вода за
битови нужди

P 01

Минимална мощност
за отопление

P 02

Максимална мощност
за отопление

С натискане на бутон за управление на
отоплението избирате параметър и
редактирате стойността му. За да запишете
направените промени, натиснете бутона
"OK".
Излезте от режима на програмиране като
изчакате една минута или натиснете бутона
"ESC" (3).

Обхват

Описание

0 = фиксирана (виж параграф 1.28) - 5 ÷ 25 K =
постоянна разлика в температурите (виж параграф
1.28)
Установява модела на кодензационния блок в
комбинация с хидравличния модул.
Ако бъде зададено ИЗКЛ., работят само
спомагателните генератори.
Позволява автоматично обезвъздушаване. Функцията
се активира при първо включване на тялото.
Определя броя на зоните.

A 05

A 12

За да получите достъп до програмирането,
натиснете бутона "MENU" (2), докато видите
менюто за въвеждане на парола; въведете
паролата, като променяте цифрите с
бутоните за управление на отоплението (5) и
потвърдите чрез натискане на бутона
"OK" (1).
След като сте влезли в програмата, можете
да преглеждате параметрите в системното
меню.

ST

ST

Определя минималната честота на въртене на
циркулационната помпа на топлинния генератор.

55 ÷ 100 %

75

Определя максималната честота на въртене на
циркулационната помпа на топлинния генератор.

55 ÷ 100 %

100

1 ÷ 247

11

ИЗКЛ. - 485 UC

ИЗКЛ.

Обхват

По подразбиране

0 - 100 %

100%

0 - P2

0%

0 - 99%

на базата
на модела
на
топлинния
генератор

Определя протокола за комуникация между
кондензационния блок и хидравличния модул.
ИЗКЛ. = протокол за комуникация на BMS 485; да
бъде използван при свързване с устройства на
Immergas, доставяни по заявка.
485 = Не се използва;
UC = Не се използва;

Описание
Определя максималната мощност за гореща вода за
битови нужди като част от максималната
разполагаема мощност на топлинния генератор.
Определя минималната мощност за отопление като
част от максималната разполагаема мощност на
топлинния генератор.
Определя максималната мощност за отопление като
част от максималната разполагаема мощност на
топлинния генератор.
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Потребителска
стойност

Потребителска
стойност

Реле 1 (по
заявка)

P 04

Реле 2 (по
заявка)

P 05

Реле 3 (по
заявка)

P 06

Работа на
циркулационната помпа

P07

Корекция на
външната
температура

Идентификатор

Параметър

T 02

Термостат на
горещата
вода за
битови
нужди

T 03

Закъснение
на
включването
на соларен
панел

T 04

Приоритет на
горещата
вода за
битови
нужди

T 05

Запалване по
време

T 06

T 07

T 08

Задържане от
таймер
Забавено
запалване
при
поискване
Осветяване
на дисплея

Хидравличният модул е предназначен за работа с карта с релета
(по заявка) с възможност за конфигуриране:
0
Изключено
1
Рециркулация на горещата вода за битови нужди
2
Обща аларма
3
Фаза отопление/активен режим на охлаждане
4
Активен буфер
Хидравличният модул е предназначен за работа с карта с релета
(по заявка) с възможност за конфигуриране:
0
Изключено
1
Рециркулация на горещата вода за битови нужди
2
Обща аларма
3
Фаза отопление/активен режим на охлаждане
4
Активен буфер
Хидравличният модул е предназначен за работа с карта с релета
(по заявка) с възможност за конфигуриране:
0
Изключено
1
Рециркулация на горещата вода за битови нужди
2
Обща аларма
3
Фаза отопление/активен режим на охлаждане
4
Активен буфер
Помпата може да работи в два режима
IN (с превключване): в зимен режим циркулационната помпа се
управлява от стайния термостат или от дистанционното
управление;
CO (непрекъснат): в зимен режим циркулационната помпа е
винаги захранена и следователно работи постоянно.
В случай,че показанието на сензора за външна температура е
неправилно,то може да бъде коригирано за компенсиране на
факторите на околната среда. (Над стойността +9 дисплеят
показва "ЕС", което позволява функция на външен контрол на
продукта за съвпадане с управлението на системата.

Описание
Това установява процедурите за изключване на горещата вода
за битови нужди.
1 Свързано: изключването на котела се основава на зададена
температура.
0 Фиксирано: температурата на изключване е фиксирана на
максимална стойност, независимо от стойността, зададена на
панела за управление.
Генераторът е настроен да реагира моментално на заявка за
гореща вода за битови нужди. Ако бъде използван в
комбинация със соларен буферен съд, разположен преди
продукта, възможно е разстоянието между нагревателя на вода
и топлинния генератор да бъде компенсирано, за да даде
предимство на топлинния генератор. Задайте времето, за да
проверите дали водата е достатъчно топла (виж параграф
"Включване на соларни панели").
В зимен режим генераторът,, в края на заявката за гореща вода
за битови нужди, е настроен да превключва в отоплителен
режим, ако има активна заявка за отопление. Чрез това
закъснение, се определя времето, през което генераторът чака
преди да премине към отопление, за да може да изпълни
комфортно следващ заявка за гореща вода за битови нужди.
Хидравличният модул е оборудван с електронен часовник,
който предотвратява прекалено честото запалване в режим на
отопление.
Топлинният генератор в режим на отопление задържа преди
да достигне максимална мощност.
Системата е проектирана да реагира незабавно при заявка за
отопление или охлаждане. За някои определени системи
(например, зони с обособени електрифицирани клапани) може
да трябва да забавите запалването.
Това установява режима на осветяване на дисплея.
AU: Дисплеят се осветява при използване и изгасва след
бездействие с продължителност от 15 секунди; при отказ,
дисплеят започва да мига.
ИЗКЛ. Осветлението на дисплея е винаги изключено.
ВКЛ.: Осветлението на дисплея е винаги включено.
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Обхват

По
подразбиране

0÷4

0

0÷4

0

0÷4

0

IN - CO

IN

-20 ÷ 20 K

0

Обхват

По подразбиране

0-1

0

0 - 30 секунди

0 - 100 секунди
(стъпка 10 s)

0

20

0 - 10 минути

3

0 - 14 минути

3

0 - 240 секунди
(стъпка 10 s)

0

AU - ИЗКЛ. ВКЛ.

AU

Потребителска
стойност

МОНТАЖ

P 03

Описание

Потребителска
стойност

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Параметър

ПОДДРЪЖКА

Идентификатор

Идентификатор

Параметър

МОНТАЖ

T 09

Визуализация на
дисплея

T 11
T 21

ПОДДРЪЖКА

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

T 22
T 23

T 24

Не се използва
Време на
изчакване при
минимална
температура
Градиент на
увеличаване на
температурата
Време на
изчакване при
максимална
температура
Градиент на
намаляване на
температурата

Описание
Това установява съдържанието на индикаторите на
дисплея (Фигура 32).
Летен режим:
ВКЛ.: Включена помпа изобразява температурата на
подаване, при изключена помпа индикаторът е изключен.
ИЗКЛ.: Индикаторът е винаги изключен.
Зимен режим и режим на охлаждане:
ВКЛ. Включена помпа изобразява температурата на
подаване, при изключена помпа индикаторът е изключен.
ИЗКЛ.: Включена помпа изобразява температурата на
превключване на отопление, при изключена помпа
индикаторът е изключен.
Това определя времето на изчакване при минимална
температура по време на работа.
Това определя градиента на увеличаване на
температурата.
Това определя времето на изчакване при максимална
температура по време на работа.
Това определя градиента на намаляване на температурата.

Обхват

По подразбиране

ВКЛ. - ИЗКЛ.

ВКЛ.

0 ÷ 36

0

0 ÷ 7 дни

3

0 ÷ 30

30

0 ÷ 14 дни

4

0 ÷ 30

30

Потребителска
стойност

Меню за терморегулиране
Идентификатор

Параметър

R 01

Външен сензор

R 02

Външна температура за
максимална температура
на подаване
Външна температура за
минимална температура
на подаване
Максимална температура
при отопление
Минимална температура
при отопление
Външна температура за
максимална температура
на подаване към
нискотемпературни зони
Външна температура за
минимална температура
на подаване към
нискотемпературни зони
Максимална температура
на подаване към
нискотемпературни зони
Минимална температура
на подаване към
нискотемпературни зони
Външна температура за
минимална температура
на подаване при
охлаждане

R 03
R 04
R 05

R 06

R 07

R 08

R 09

R 10

Обхват

По подразбиране

Това определя дали се използва сензор за външната
температура за управление на системата.
ИЗКЛ. = Не се използва сензор за външната
температура.
OU = Използва се сензора на кондензационния блок.
IU = Използва се сензор за външната температура,
доставен по заявка и свързан с хидравличния модул.

ИЗКЛ. - OUIU

OU

Това определя външната температура, при която да
бъде налице максимална температура на подаване.

-15 ÷ 25 °C

-5

Това определя външната температура, при която да
бъде налице минимална температура на подаване.

-15 ÷ 25 °C

25

35 ÷ 80

55

20 ÷ 35

25

Това определя външната температура, при която да
бъде налице максимална температура на подаване.
към нискотемпературни зони.

-15 ÷ 25 °C

-5

Това определя външната температура, при която да
бъде налице минимална температура на подаване. към
нискотемпературни зони.

-15 ÷ 25 °C

25

Това определя максималната температура на подаване
при отопление на нискотемпературни зони.

35 ÷ 80

45

Това определя минималната температура на подаване
при отопление на нискотемпературни зони.

20 ÷ 35

25

Това определя минималната температура на подаване
при охлаждане.

20 ÷ 40

35

Описание

Това определя максималната температура на подаване
при отопление.
Това определя минималната температура на подаване
при отопление.

38

Потребителска
стойност

R 13

R 14

R 15

R 16

R 17

Това установява минималната външна температура за
максимална температура на подаване при охлаждане.

20 ÷ 40

25

Това установява минималната температура на подаване
при охлаждане.

7 ÷ 20

7

Това установява максималната температура на подаване
при охлаждане.

7 ÷ 25

12

Това установява външната температура, при която да
бъде налице минимална температура на подаване към
нискотемпературни зони.

20 ÷ 40

35

Това установява външната температура, при която да
бъде налице максимална температура на подаване към
нискотемпературни зони.

20 ÷ 40

25

Това установява минималната температура на подаване
при охлаждане на нискотемпературни зони.

7 ÷ 20

18

Това установява максималната температура на подаване
при охлаждане на нискотемпературни зони.

7 ÷ 25

20

Параметър

Описание

Обхват

По подразбиране

Разрешение на
интегриране на гореща
вода за битови нужди
Разрешение на
интегриране на
оборудването
Не се използва.
Максимално време на
изчакване при
отопление

Това позволява избора на алтернативен източник н
енергия (AL) за интегриране на производството на
гореща вода за битови нужди и отопление.
С тази функция можете да разрешите използването на
алтернативен източник на енергия (AL) за интегриране
на топлинния генератор.
-

ИЗКЛ. - AL

AL

ИЗКЛ. - AL

AL

-

-

0 - 255
минути

45

AU - MA

AU

-15 ÷ 20 °C

-5

Минимална външна
температура за
максимална
температура на
подаване при
охлаждане
Минимална
температура на
подаване при
охлаждане
Максимална
температура на
подаване при
охлаждане
Външна температура за
минимална температура
на подаване при
охлаждане на
нискотемпературни
зони
Външна температура за
максимална
температура на
подаване при
охлаждане на
нискотемпературни
зони
На база минимална
температура на
охлаждане
На база максимална
температура на
охлаждане

Потребителска
стойност

МОНТАЖ

R 12

По подразбиране

Описание

Меню за интеграция
Идентификатор
I 01

I 02
I 03
I 04

I 05
I 06
I 07
I 08
I 11
I 12

I 13

Активиране на режим
на интеграция
Температура на ръчно
активиране
Интервал на активиране
Временна гореща вода
за битови нужди
Работни часове на
кондензационния блок
Работни часове на
вътрешното тяло в
режим на отопление
Работни часове на
вътрешното тяло в
режим на производство
на гореща вода за
битови нужди

Това установява максималното време преди активиране
на интегрирането и отоплението.
Това установява как се активира интегрирането можете да изберете между автоматично "AU" и ръчно
"MA" активиране.
Това установява външната температура, под която е
разрешено интегриране и отопление.
Разрешава работа за едновременно производство на
гореща вода за битови нужди и охлаждане.

0 ÷ 10 °C
ИЗКЛ. ВКЛ.

5
ИЗКЛ.

Изобразява работните часове на кондензационния блок.

-

-

Изобразява работните часове на вътрешното тяло в
режим на отопление (по заявка).

-

-

Изобразява работните часове на вътрешното тяло в
режим на производство на гореща вода за битови нужди
(по заявка).

-

-
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Потребителска
стойност

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

R 11

Обхват

Параметър

ПОДДРЪЖКА

Идентификатор

Меню на топлинния генератор
Идентификатор
S 00
S 01

ПОДДРЪЖКА

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

МОНТАЖ

S 02

Параметър
Минимална
честота на въртене
на вентилатора
Максимална
честота на въртене
на вентилатора
Честота на въртене
на вентилатора при
запалване

Описание
Честота на въртене на вентилатора при минимална
мощност за производство на гореща вода за битови
нужди.
Честота на въртене на вентилатора при максимална
мощност за производство на гореща вода за битови
нужди.
Честота на въртене на вентилатора при запалване

Обхват
900 ÷ 1500 (в
min-1×50)
3000 ÷ 6100 (в
min-1×50)
0 - 100%

По подразбиране

Потребителска
стойност

G20: 1300
G30: 1300
G31: 1300
G20: 5100
G30: 4800
G31: 5400
15

Меню за поддръжка
При влизане в менюто, тялото изпада в режим на готовност; избирайки параметър, вие можете да активирате специфична функция за всяко
натоварване.
ПотребиИдентиПо подразбиПараметър
Описание
Обхват
телска
фикатор
ране
стойност
M 01
В случаи на нови и особена на подови инсталации за
отопление е много важно системата да бъде
обезвъздушена правилно.
Функцията се състои от активиране и циклична
циркулация (100 s включена, 20 s изключена) и промяна
на положението на трипътния клапан (120 s за гореща
ИЗКЛ. Обезвъздушаване
ИЗКЛ.
вода за битови нужди, 120 s за отоплителната система).
ВКЛ.
Функцията има продължителност от 18 часа и може да
бъде прекъсната с натискането на бутона "ESC" и да бъде
зададено "ИЗКЛ.".
Активирането на тази функция се обозначава с обратен
брояч на индикатора (14) на дисплея.
Честота на въртене на
Това установява честотата на въртене на циркулационната
M 02
циркулационната помпа
0 - 100%
0
помпа на термопомпата.
на термопомпата
Честота на въртене на
Това установява честотата на въртене на циркулационната
ИЗКЛ. M 03
циркулационната помпа
ИЗКЛ.
помпа на топлинния генератор.
ВКЛ.
на топлинния генератор
Трипътният клапан превключва между кръга за отопление
ИЗКЛ. M 04
Трипътен клапан
ИЗКЛ.
и кръга за охлаждане.
ВКЛ.
Честота на въртене на
циркулационната помпа Това задава честотата на въртене на циркулационната
M 06
0 - 100 %
0
на кръга на източник на
помпа на кръга на източник на топлина.
топлина
Външна циркулационна Това активира работата на външна циркулационна помпа
ИЗКЛ. M 08
ИЗКЛ.
помпа за зона 1
за зона 1.
ВКЛ.
M 09
Външна циркулационна Това активира работата на външна циркулационна помпа
ИЗКЛ. ИЗКЛ.
помпа за зона 2
за зона 2.
ВКЛ.
ИЗКЛ.Това установява положението на смесителния вентил за
M 10
Смесване за зона 2
ОТВ. ИЗКЛ.
зона 2.
ЗАТВ.
Електрически
M 11
нагревател за гореща
Не се използва за този модел.
вода за битови нужди
Електрически
M 12
Не се използва за този модел.
нагревател за отопление
ИЗКЛ. M 13
Изсушаване за зона 1
Това активира изсушаването на зона 1.
ИЗКЛ.
ВКЛ.
ИЗКЛ. M 14
Изсушаване за зона 2
Това активира изсушаването на зона 2.
ИЗКЛ.
ВКЛ.
ИЗКЛ. M 15
Реле 1
Това активира работата на реле 1 на платка 3.
ИЗКЛ.
ВКЛ.
ИЗКЛ. M 16
Реле 2
Това активира работата на реле 2 на платка 3.
ИЗКЛ.
ВКЛ.
ИЗКЛ. M 17
Реле 3
Това активира работата на реле 3 на платка 3.
ИЗКЛ.
ВКЛ.
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БЛОКИРАНЕ
Вътрешното тяло е снабдено с функция, която
включва помпата един път на всеки 24 часа в
продължение на 30 секунди, за да намали
риска от блокиране на помпата вследствие на
бездействие.

3.13 ЗАЩИТА НА ТРИПЪТНИЯ
КЛАПАН ОТ БЛОКИРАНЕ
В режим на производство на гореща вода за
битови нужди, както и в режим на
производство на гореща вода за битови нужди
и отопление, топлинният генератор е снабден с
функция, която активира трипътния клапан 24
часа след последното задвижване,
изпълнявайки пълен цикъл, за да намали риска
от блокиране на клапан вследствие на
бездействие.

Електронното устройство има вход за
захранване с 230 V на отклоняващ клапан за
избор на зимен или летен режим. Смяната
става със смяна на режима (зимен / летен) от
таблото за управление или от CARV2.

3.18

АВТОМАТИЧНО
ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ

В случай на нова отоплителна инсталация и
особено в случай на подово отопление,много
е важно да бъде направено правилно
обезвъздушаване. Функцията се състои от
цикъл на включване на циркулационната
помпа (100 s включена, 20 s изключена) и
превключване на трипътния клапан (120 s за
гореща вода за битови нужди, 120 s за
отопление).
Функцията се активира по два начина:
- При всяко подаване на захранващо
напрежение към вътрешното тяло;
- Чрез едновременно натискане на бутоните
3 и 5 на Фигура 32 в продължение на пет
секунди с топлинният генератор в режим
на готовност.
Важна забележка: Ако вътрешното тяло е
свързано към CARV2, изборът на режим на
готовност става само от дистанционното
управление.
В първия случай функцията има
продължителност от осем минути и може да
бъде прекъсната с натискане на бутона за
възстановяване (3); във втория случай
функцията има продължителност от 18 часа
и може да бъде прекъсната с изключване на
топлинния генератор.
Активирането на тази функция се обозначава
с обратно броене, показвано на индикатора
(14).

3.20 РАБОТА В КОМБИНАЦИЯ
СЪС СОЛАРНИ ПАНЕЛИ

3.14 ЗАЩИТА НА РАДИАТОРИТЕ
ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ
Ако температурата на връщащата вода е под
4°C, топлинният генератор се включва, докато
температурата на водата достигне 42°C.

3.15 РАБОТА С ФОТОВОЛТАИЧНО
ОБОРУДВАНЕ
В случай, че фотоволтаичното оборудване е
активно, то загрява водата в буферния съд до
температура от 50°C.

3.16 ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВЪНШНОТО
ТЯЛО
При активна заявка, работата на външното
тяло е забранена.

от страна на системата (
),
потвърждавайки с натискане на бутона за
избор на режим.
В този момент дисплеят започва обратно
броене с дни, сменяйки алтернативно с
текущата температура на подаване в
допълнение към нормално показваните
символи на панела за управление на
вътрешното тяло.
В случай на отказ или на прекъсване н
захранването, функцията прекъсва и
възстановява действието си след
възстановяване на нормалните условия от
точката, в която е била прекъсната.
След изтичане на време за изпълнение на
функцията, вътрешното тяло се връща в
режим на готовност; можете да прекратите
функцията и с натискане на бутона за избор
режим..

Фигура 44

3.19

ПОДГРЯВАНЕ НА
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПОДОВО
ОТОПЛЕНИЕ

Вътрешното тяло също така има функцията
за подгряване на радиаторите на нови
инсталации, както се изисква от
приложимите стандарти.

Горна
граница

Долна
граница
Ден
Фигура 45

41

Котелът е проектиран да получава
предварително затоплена вода от система
соларни панели до максимална температура
от 65°C. Във всички случаи, необходимо е да
монтирате смесителен вентил на входа на
котела за питейна вода.
За оптимизиране на работата при отсъствие
на сензор, по заявка се предлага комплект
за работа със соларни панели (виж
електрическата схема на Фигура 39-40):
ако няма сензор, препоръчително е параметърът A6 (термостат за гореща вода за
битови нужди) да бъде равен на "1";
в противен случай, когато е монтиран
комплект или е налице сензор,
параметърът A6 трябва да бъде зададен
равен на "0".
Този комплект позволява да монтирате
сензор за температура на тръбата за
подаване на питейна вода в котела, за да
предотвратите излишното превключване
към соларни панели или други
алтернативни източници. В случай, че
подаваната питейна вода е достатъчно
топла, котелът не се включва.
И в двата случая (наличие или отсъствие на
сензор), препоръчва се задаването на
достатъчно време с t3 (закъснение на
соларните панели), за да бъде възможно
източването на водата от панелите в котела.
Колкото по-голямо е разстоянието до
панелите, толкова по-дълго е времето на
изчакване, което трябва да бъде зададено.

МОНТАЖ

НЯВАЩИТЕ КЛАПАНИ
(ЗИМЕН/ЛЕТЕН РЕЖИМ)

Внимание: Обърнете се към производителя
на радиаторите относно параметрите на
подгряване и неговото правилно изпълнение.
Важна забележка: При изпълнение на тази
функция не трябва да им свързано
дистанционно управление, като в случай на
разделена система на две зони, трябва да бъде
налице правилно електрическо и хидравлично
свързване.
Тази функция се активира от вътрешното тяло
с едновременното натискане и задържане за
повече от пет секунди на бутона за
възстановяване и на бутона за избор на режим
(Фигура 44).
Функцията има продължителност от СЕДЕМ
РАБОТНИ ДНИ, три дни при ниска
температура и четири дни при зададената
температура (Фигура 45).
Зададените температури се появяват
последователно (ниска температура от 20 до
45 ° C, по подразбиране = 25 ° C) и висока
температура (обхват от 25 до 55 ° C, по
подразбиране = 45 ° C).
Температурите се задават с бутоните "+" и "-"

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

3.12 ЗАЩИТА НА ПОМПАТА ОТ

3.17 УПРАВЛЕНИЕ НА ОТКЛО-

ПОДДРЪЖКА

3.11 ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНА
Тази функция, ако е разрешена, включва
вътрешното тяло в режима, зададен с ключа за
избор на ниво на мощност при отопление.
Функцията може да бъде активиран само в
зимен режим и в отсъствие на заявки за
отопление или за гореща вода за битови
нужди.
В този режим са изключени всички настройки;
само предпазният и ограничаващият
термостати остават активни.
За да активирате функцията за почистване на
комина, дръжте натиснат бутона за възстановяване в течение на осем секунди в отсъствие на заявки за отопление или за гореща вода
за битови нужди. Активирането на функцията
се обозначава с появата на съответния символ
на дисплея (позиция 22 на Фигура 32).
След активиране на функцията за почистване
на комина в режим на отопление, работете със
стайния термостат или с дистанционното
управление.
В режим на производство на гореща вода за
битови нужди, отворете кран за черпене на
топла вода.
Тази функция позволява на техниците да
проверяват параметрите на горене. След
изпълнение на функцията, включете и след
това включете тялото с бутона за избор на
режим.

ПОДДРЪЖКА

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

МОНТАЖ

След като бъдат направени тези настройки,
при заявка за гореща вода за битови нужди,
отделете време да увеличите параметъра
"t3"; ако водата, влизаща в котела, е с
температура, равна или по-висока от
зададената, котелът няма да включи.
Забележка: За добра работа на котела,
температурата, зададена на смесителния
клапан, трябва да бъде с 5°C над
температурата, зададена на панела за
управление.

-

-

-

3.21 УПРАВЛЕНИЕ НА
ГЕНЕРАТОРИТЕ

-

- Режим на отопление. След получаване на
заявка за отопление, електрониката
решава, в зависимост от външната и от
зададената температура, дали да включи
или не термопомпата или, при наличие на
по-висока външна температура, топлинния
генератор (Фигура 46):
Електронното управление избира
източника на топлина, който да бъде
използван, на основата на семейството
параметри "I".
Можете също така да зададете фиксирана
външна температура за превключване
(ръчен режим в параметър "I 05", задавайки температурата с параметър "I 06").

3.22 УПРАВЛЕНИЕ И
ГОДИШНА ПОДДРЪЖКА
НА ОБОРУДВАНЕТО
Най-малко веднъж годишно, трябва да бъдат
правени следните проверки и изпълнявани
следните дейности по поддръжка:
- Почистване на топлообменника от страна
на горивната камера.
- Почистване на основната горелка.
- Проверка на правилното положение,
целостта и чистотата на електродите за
установяване и запалване и отстраняване
на евентуална налична оксидация.
- Ако бъдат намерени отлагания в горивната
камера, необходимо е да бъдат отстранени
и серпентините на топлообменника да
бъдат почистени с подходящ агент,

-

-

-

-

използвайки найлонова четка или метла;
не трябва да бъдат използвани метални
четки или други материали, които могат да
повредят горивната камера.
Проверка на целостта на изолиращите
панели в горивната камера и подмяна в
случай, че са повредени.
Визуална проверка за течове на вода от
или за оксидация по хидравличните
връзки и следи от кондензат в
херметичната горивна камера.
Проверка на съдържанието в сифона за
кондензат.
Проверка (през капата на сифона) дали
движението на кондензат не е блокирано
и дали няма остатъци от материал, които
да пречат на движението на кондензата.
Проверка дали движението на кондензата
е свободно и ефективно.
В случаи на наличие на препятствия
(замърсявания, отлагания и т.н.), водещи
до изтичане на кондензат в горивната
камера, трябва да бъдат сменени
изолиращите панели.
Проверка на целостта и ефективността на
уплътненията на горивната камера и на
капака; при нарушения, уплътненията
трябва да бъдат сменени. Във всеки
случай, тези уплътнения трябва да бъдат
сменявани веднъж на всеки две години,
независимо от тяхното състояние.
Проверка на състоянието на горелката,
дали горелката не е деформирана, дали не
е наранена и дали е стабилно фиксирана
към капака на горивната камера; при
нарушения, горелката трябва да бъде
сменена.
Визуална проверка на проводимостта на
предпазните клапани.
Проверка на зареждането на
разширителния съд след източване на
системата (показанието на манометъра
трябва да бъде 1.0 bar).
Проверка дали зареждането на
разширителния съд е от 3 до 3.5 bar.
Проверка дали статичното налягане в
системата (при студена система и след
напълване през клапана за) е между 1 и
1.2 bar.

- Визуална проверка дали предпазните
устройства не са запушени и/или дадени
на късо, в частност:
- Предпазния термостат;
- предпазния клапан на системата.
- Проверка на състоянието и целостта на
електрическата система и в частност:
- Захранващите кабели трябва да бъдат
разположени в канали;
- Не трябва да има следи от почерняване
или изгаряния по кабелите.
- Проверка на правилната работа.
- Проверка на правилното калибриране на
горелката в режим на отопление и в
режим на производство на гореща вода за
битови нужди.
- Проверка на правилната работа на
устройствата за настройка и управление
и в частност:
- Сработването на предпазния термостат.
- Сработването на термостата за гореща
вода за битови нужди.
- Проверка на газовия тракт на
устройството и на устройството отвътре.
- Проверка на активирането на
устройството за защита от липса
управление на йонизацията на пламъка;
проверка дали времето на задействане е
под десет секунди.
Важна забележка: В допълнение към
годишната поддръжка, трябва да бъдат
спазвани и текущите нормативни технически
документи.

Работа в режим на отопление
Зададена температура
макс.

Работа само на
топлинния
генератор
температура

Включване на
термопомпата, ако
след зададеното
време топлинният
генератор не е
достигнал желаната
температура

Включване на
термопомпата, ако
след удвоеното
зададено време
топлинният
генератор не е
достигнал зададената
температура

мин.

Външна
температура
Стойностите Тe1 и Tе2 са определени от софтуера на продукта (чрез
задаване на ръчен режим на "I 05" = "MA", величината " Тe1" съвпада с
величината "I 06", а величината "Tе2" съответства на "I 06" + 5°C).
Фигура 46
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3.23 РАЗГЛОБЯВАНЕ НА
КОЖУХА

• Фасада (Фигура 49)
7) Отвийте винтовете (g).
8) Изтеглете внимателно фасадата (F).
9) Освободете предната част (f) от
щифтовете (h), изтегляйки към вас и
същевременно повдигайки нагоре.

Фигура 48

ПОДДРЪЖКА

Фигура 47

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

МОНТАЖ

За лесно поддържане на хидравличния
модул, вие можете да разглобите напълно
кожуха, следвайки дадените по-долу
указания:
• Долната скара (Фигура 47).
1) Отвийте двата винта (a).
2) Натиснете навътре куките, които държат
долната скара (b).
3) Отстранете скарата (b).

• Преден панел (Фигура 48)
4) Отворете предпазния капак (e1),
изтегляйки го към вас.
5) Свалете капачките (отвийте винтовете
(d)).
6) Изтеглете към вас рамката (е) и откачете
от долното гнездо.

Фигура 49
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• Табло с прибори (Фигура 50)
9) Натиснете куките, разположени
отстрани на панела с приборите (i).
10) Наклонете панела (i) към вас.
Панелът с приборите (i) може да бъде
наклонен до пълното опъване на
поддържащото въже (j).

Ако трябва да разглобите лявата
страна, освободете поддържащото
въже (j) от панела и следвайте
стъпките, описани по-долу.
• Странични панели (Фигура 51)
12)
Отвийте винтовете (l), фиксиращи
страничните капаци (k).
13)
Отстранете страничните капаци чрез
изтегляне от задните седла
(позиция X).
11)

За да почистите сифона за събиране на
кондензата, необходимо е да го извадите от
вътрешното тяло, след като сте демонтирали
кожуха, изпълнявайки следните указания:
- Свалете тръбата за засмукване на въздух
(позиция 29 на Фигура 31).

МОНТАЖ

- Демонтирайте вентилатора (позиция 27 на
Фигура 31) чрез отвиване на двата винта
на основата.
- Ако не сте свалили десния капак (позиция
k на Фигура 51), демонтирайте запалката
(позиция 28 на Фигура 31).
- Демонтирайте тръбата за отвеждане на
кондензата.
- Отвийте винта под опората на клапана,
поддържащ отвеждащата тръба на сифона.
- Разглобете адаптера на гумения маркуч,
разположен под плочата, поддържаща
клапаните.
- Свалете сифона,държейки го изправен, за
да предотвратите разливане на кондензата,
съдържащ се в контейнера.

Фигура 50
позиция Х

ПОДДРЪЖКА

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

3.24 РАЗГЛОБЯВАНЕ НА
СИФОНА ЗА КОНДЕНЗАТ

Фигура 51
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3.25

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Следващите стойности се отнасят до комбинация, състояща се от хидравличен модул и от модул Audax Pro.
Magis Combo 5

Magis Combo 8

Magis Combo 10

Номинална мощност при ниска температура *
Номинална мощност при отопление
Абсорбция
COP *****

kW
kW
kW/kW

5.80
1.28
4.53

7.71
1.89
4.08

9.70
2.37
4.09

Номинална мощност при охлаждане
Абсорбция
EER ****

kW
kW
kW/kW

6.03
1.67
3.61

7.58
2.01
3.77

7.58
2.01
3.77

Номинална мощност при отопление
Абсорбция
COP *****

kW
kW
kW/kW

5.30
1.55
3.42

7.26
2.32
3.13

9.27
2.98
3.11

Номинална мощност при охлаждане
Абсорбция
EER ****

kW
kW
kW/kW

4.90
1.87
2.62

5.33
2.21
2.41

7.31
3.07
2.38

kW
kW
kW/kW

4.80
1.82
2.64

6.17
2.64
2.34

8.45
3.59
2.35

МОНТАЖ

Номинална мощност при средна температура **

Номинална мощност при отопление
Абсорбция
COP *****
*

**

***
****
*****

Условия в режим на отопление: (температура на водата на входа на топлообменника)/(остава при температура от) 30°C / 35°C,
температура на външния въздух 7 ° C (сух термометър) / 6 ° C (мокър термометър). Ефективност в съответствие с EN 14511.
Условия в режим на охлаждане: (температура на водата на входа на топлообменника)/(остава при температура от) 23°C / 18°C,
температура на външния въздух 35°C. Ефективност в съответствие с EN 14511.
Условия в режим на отопление: (температура на водата на входа на топлообменника)/(остава при температура от) 40°C / 45°C,
температура на външния въздух 7 ° C (сух термометър) / 6 ° C (мокър термометър).
Условия в режим на охлаждане: (температура на водата на входа на топлообменника)/(остава при температура от) 12°C / 7°C,
температура на външния въздух 35°C. Ефективност в съответствие с EN 14511.
Условия в режим на отопление: (температура на водата на входа на топлообменника)/(остава при температура от) 47°C / 55°C,
температура на външния въздух 7 ° C (сух термометър) / 6°C (мокър термометър). Ефективност в съответствие с EN 14511.
Отношение на сезонните енергийни ефективности.
Отношение на полезната енергия за отопление или охлаждане към необходимата работа.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Номинална мощност при висока температура ***

Максимално работно налягане на хидравличния контур
Максимална работна температура на отоплителния кръг
Обхват на регулиране на температурата на отоплителния кръг (максимален работен обхват)
Разполагаем напор при 1000 l/h
Обхват на регулиране на температурата на горещата вода за битови нужди
Съдържание на вода
Обем на разширителния съд
Налягане на зареждане на разширителния съд
Максимално хидравлично налягане в системата

Електрическо свързване
Максимална консумирана мощност без натоварване
Максимална консумирана мощност с натоварване
Коефициент на енергийна ефективност
Степен за защита на електрическите системи

Маса на вътрешното тяло (празно)
Маса на вътрешното тяло (пълно)

45

bar
°C
°C
kPa (m Н2О)
°C
l
l
bar
kPa

3
83
20 - 80
48.78 (5.0)
10 - 65
2,8
10,0
1,0
300

V/Hz
W
W
-

230 / 50
125
230
≤ 0.20 - Част 3
IPX4D

kg
kg

55,8
58,6

ПОДДРЪЖКА

Данни за вътрешното тяло

МОНТАЖ

3.26

ПАРАМЕТРИ НА ГОРЕНЕТО

Налягане на газа
Диаметър на дюзата за газ
Диаметър на тръбата на Вентури
Брой и диаметър на отворите в тръбата на
Вентури
Масов дебит на продуктите на горене при
номинална мощност
Масов дебит на продуктите на горене при
минимална мощност
CO2 при номинална / минимална мощност
CO при 0% O2 при номинална / минимална
мощност
NOX при 0% при O2 при номинална /
минимална мощност
Температура на продуктите на горене при
номинална мощност
Температура на продуктите на горене при
минимална мощност

G20

G30

G31

G230

mbar (mm H2O)
mm
mm

20 (204)
5.60
19.00

30 (306)
3.90
19.00

37 (377)
4.10
19.00

-

mm

4 ×4.00

4 × 4.00

4 × 4.00

-

kg/h

44

40

45

-

kg/h

9

8

9

-

± 0.2 %

9.60 / 8.60

12.30 / 11.30

10.60 / 10.00

-

ppm

250 / 7

697 / 10

222 / 6

-

mg/kWh

52 / 17

137 / 38

40 / 21

-

°C

70

76

70

-

°C

57

63

59

-

ПОДДРЪЖКА

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Параметри на горенето: измерване на полезната ефективност
(температура на подаване / температура на връщане = 80/60°C),
референтна външна температура = 15 ° C.
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3.27

ЛИСТ С ДАННИ ЗА ПРОДУКТА (В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 811/2013)
Ниска температура (30/35)
Параметър

Мярка

Годишна консумация
на енергия за
отопление (QHE)
Ефективност през
отоплителния сезон
(ηs)
Номинална топлинна
мощност

Зона +
охлаждане

Зона средна

Зона +
отопление

kWh/год.

5871

2894

1566

ηs, %

128

154

202

kW

7. 0

5.50

6.00

Мярка

Зона +
охлаждане

Средна температура (47/55)
Параметър
Годишна консумация
на енергия за
отопление (QHE)
Ефективност през
отоплителния сезон
(ηs)
Номинална топлинна
мощност

Зона средна

Зона +
отопление

kWh/год.

8102

4438

2127

ηs, %

91

112

133

kW

7.70

6.20

5.40

За правилен монтаж на устройството, виж Глава 1 на това ръководство (предназначено за
монтиращата организация) и текущите нормативни документи. За правилна поддръжка,
виж Глава 3 на това ръководство (предназначена за поддържащата организация) и
следвайте указаната периодичност и процедури.
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Таблица за нискотемпературно приложение (30/35) + студени зони
Модел: Magis Combo 5
Термопомпа вода - въздух: да
Термопомпа вода - вода: не
Термопомпа солен разтвор/вода: не
Термопомпа при ниска температура: не
С допълнително нагряващо устройство: не
Смесено отопление с термопомпа: не
Параметрите са обявени за прилагане на средна температура, освен когато е указана ниска температура за термопомпата. За
термопомпата при ниска температура, параметрите са обявени за ниска температура.
Параметрите са обявени за по-студено време.
Елемент
Символ Стойност

Топлинна мощност, обявена при частично натоварване с
вътрешна температура от 20 ° C и външна температура Tj

Елемент
Символ
Стойност Мярка
Сезонна енергийна
ηs
128
%
ефективност на
отоплението
Коефициент на ефективност с вътрешна температура от 20 ° C и
външна температура Tj

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh

5.2
4.8
6.3
6.6
4.8

kW
kW
kW
kW
kW

Pdh

4.2

kW

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Бивалентна температура

Tbiv

Цикличност на
отоплението

Pcych

Коефициент на деградация

Cdh

Номинална топлинна
мощност

Pnominale

7.80

Pdh

Мярка
kW

kW

-8

1.0

COPd
COPd
COPd
COPd
COPd

2.83
4.15
6.24
6.31
2.76

–
–
–
–
–

COPd

2.03

–

°C

за термопомпи
въздух/вода: Граница на
работната температура

TOL

kW

Цикличност на
ефективността

COPcyc
oPERcyc

—

Граница на работната
температура при нагряване
на вода

WTOL

Консумация на енергия в различни режими
Изключено

POFF

0.000

kW

Изключено от термостат
Режим на готовност
Режим на отопление на
картера

PTO
PSB

0.010
0.010

kW
kW

PCK

0.000

kW

Допълнителен нагревател
Номинална топлинна
мощност

–

COPd

Psup

-20

°C
–

55

7.80

°C

kW

Вид на енергийното
захранване

електрическо

за термопомпи въздух/вода:
номинален дебит на въздуха
(навън)

—

m3/h

За термопомпи солен
разтвор/вода: дебит на
соления разтвор или водата;
външен топлообменник

—

m3/h

Енергийна
ефективност на
нагряването на вода

ηwh

%

Други елементи
Управление на мощността

Променливо

Ниво на шум вътре/вън

LWA

N/A

dB

Годишна консумация на
гориво

QHE

5871

kWh или
GJ

За смесени отоплителни термопомпи
Обявен профил на
натоварване
Дневна консумация на
гориво

Qelec

kWh

Дневна консумация на
гориво

Qfuel

kWh

Годишна консумация на
гориво

AEC

kWh

Годишна консумация на
гориво

AFC

GJ

Данни за контакт

Immergas S.p.A. ул. Чиза Лигуре № 95
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Таблица за нискотемпературно приложение (30/35) в зони със средни температури
Модел: Magis Combo 5
Термопомпа вода - въздух: да
Термопомпа вода - вода: не
Термопомпа солен разтвор/вода: не
Термопомпа при ниска температура: не
С допълнително нагряващо устройство: не
Смесено отопление с термопомпа: не
Параметрите са обявени за прилагане на средна температура, освен когато е указана ниска температура за термопомпата. За
термопомпата при ниска температура, параметрите са обявени за ниска температура.
Параметрите са обявени за по-студено време.
Елемент
Символ Стойност

Топлинна мощност. обявена при частично натоварване с
вътрешна температура от 20 ° C и външна температура Tj

Елемент
Символ Стойност
Мярка
Сезонна енергийна
ηs
154
%
ефективност на
отоплението
Коефициент на ефективност с вътрешна температура от 20 ° C и
външна температура Tj

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh

5.1
4.7
6.2
6.6
4.9

kW
kW
kW
kW
kW

Pdh

4.9

kW

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Бивалентна температура

Tbiv

Цикличност на
отоплението

Pcych

Коефициент на деградация

Cdh

Номинална топлинна
мощност

Pnominale

5.50

Pdh

Мярка
kW

kW

-7

1.0

COPd
COPd
COPd
COPd
COPd

2.55
3.79
5.79
6.31
2.54

–
–
–
–
–

COPd

2.36

–

°C

за термопомпи
въздух/вода: Граница на
работната температура

TOL

kW

Цикличност на
ефективността

COPcyc
oPERcyc

—

Граница на работната
температура при нагряване
на вода

WTOL

Консумация на енергия в различни режими
Изключено

POFF

0.000

kW

Изключено от термостат
Режим на готовност
Режим на отопление на
картера

PTO
PSB

0.010
0.010

kW
kW

PCK

0.000

kW

Допълнителен нагревател
Номинална топлинна
мощност

–

COPd

Psup

-10

°C
–

55

0.62

°C

kW

Вид на енергийното
захранване

електрическо

за термопомпи въздух/вода:
номинален дебит на въздуха
(навън)

—

m3/h

За термопомпи солен
разтвор/вода: дебит на
соления разтвор или водата;
външен топлообменник

—

m3/h

Енергийна
ефективност на
нагряването на вода

ηwh

%

Други елементи
Управление на мощността

Променливо

Ниво на шум вътре/вън

LWA

62

Годишна консумация на
гориво

QHE

2894

dB
kWh или
GJ

За смесени отоплителни термопомпи
Обявен профил на
натоварване
Дневна консумация на
гориво

Qelec

kWh

Дневна консумация на
гориво

Qfuel

kWh

Годишна консумация на
гориво

AEC

kWh

Годишна консумация на
гориво

AFC

GJ
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Таблица за нискотемпературно приложение (30/35) + топли зони
Модел: Magis Combo 5
Термопомпа вода - въздух: да
Термопомпа вода - вода: не
Термопомпа солен разтвор/вода: не
Термопомпа при ниска температура: не
С допълнително нагряващо устройство: не
Смесено отопление с термопомпа: не
Параметрите са обявени за прилагане на средна температура, освен когато е указана ниска температура за термопомпата. За
термопомпата при ниска температура, параметрите са обявени за ниска температура.
Параметрите са обявени за по-студено време.
Елемент
Символ Стойност

Топлинна мощност. обявена при частично натоварване с
вътрешна температура от 20 ° C и външна температура Tj

Елемент
Символ Стойност Мярка
Сезонна енергийна
ηs
202
%
ефективност на
отоплението
Коефициент на ефективност с вътрешна температура от 20 ° C и
външна температура Tj

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh

5.1
4.6
6.0
6.6
5.7

kW
kW
kW
kW
kW

Pdh

4.6

kW

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Бивалентна температура

Tbiv

Цикличност на
отоплението

Pcych

Коефициент на деградация

Cdh

Номинална топлинна
мощност

Pnominale

6.00

Pdh

Мярка
kW

kW

4

1.0

COPd
COPd
COPd
COPd
COPd

5.12
3.31
5.09
6.07
3.68

–
–
–
–
–

COPd

3.31

–

°C

за термопомпи
въздух/вода: Граница на
работната температура

TOL

kW

Цикличност на
ефективността

COPcyc
oPERcyc

—

Граница на работната
температура при нагряване
на вода

WTOL

Консумация на енергия в различни режими
Изключено

POFF

0.000

kW

Изключено от термостат
Режим на готовност
Режим на отопление на
картера

PTO
PSB

0.010
0.010

kW
kW

PCK

0.000

kW

Допълнителен нагревател
Номинална топлинна
мощност
Вид на енергийното
захранване

–

COPd

Psup

2

°C
–

55

1.40

°C

kW

електрическо

Други елементи
Управление на мощността

Променливо

Ниво на шум вътре/вън

LWA

N/A

dB

Годишна консумация на
гориво

QHE

1566

kWh или
GJ

за термопомпи въздух/вода:
номинален дебит на въздуха
(навън)
За термопомпи солен
разтвор/вода: дебит на
соления разтвор или водата;
външен топлообменник

—

m3/h

—

m3/h

Енергийна
ефективност на
нагряването на вода

ηwh

%

За смесени отоплителни термопомпи
Обявен профил на
натоварване
Дневна консумация на
гориво

Qelec

kWh

Дневна консумация на
гориво

Qfuel

kWh

Годишна консумация на
гориво

AEC

kWh

Годишна консумация на
гориво

AFC

GJ
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Таблица за среднотемпературно приложение (47/55) + студени зони
Модел: Magis Combo 5
Термопомпа вода - въздух: да
Термопомпа вода - вода: не
Термопомпа солен разтвор/вода: не
Термопомпа при ниска температура: не
С допълнително нагряващо устройство: не
Смесено отопление с термопомпа: не
Параметрите са обявени за прилагане на средна температура, освен когато е указана ниска температура за термопомпата. За
термопомпата при ниска температура, параметрите са обявени за ниска температура.
Параметрите са обявени за по-студено време.
Елемент
Символ Стойност

Топлинна мощност, обявена при частично натоварване с
вътрешна температура от 20 ° C и външна температура Tj

Елемент
Символ
Стойност Мярка
Сезонна енергийна
ηs
91
%
ефективност на
отоплението
Коефициент на ефективност с вътрешна температура от 20 ° C и
външна температура Tj

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh

4.9
4.6
6.0
6.5
4.7

kW
kW
kW
kW
kW

Pdh

4.6

kW

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Бивалентна температура

Tbiv

Цикличност на
отоплението

Pcych

Коефициент на деградация

Cdh

Номинална топлинна
мощност

Pnominale

7.70

Pdh

Мярка
kW

kW

-7

1.0

COPd
COPd
COPd
COPd
COPd

2.03
3.13
4.71
5.69
2.03

–
–
–
–
–

COPd

1.73

–

°C

за термопомпи
въздух/вода: Граница на
работната температура

TOL

kW

Цикличност на
ефективността

COPcyc
oPERcyc

—

Граница на работната
температура при нагряване
на вода

WTOL

Консумация на енергия в различни режими
Изключено

POFF

0.000

kW

Изключено от термостат
Режим на готовност
Режим на отопление на
картера

PTO
PSB

0.010
0.010

kW
kW

PCK

0.000

kW

Допълнителен нагревател
Номинална топлинна
мощност

–

COPd

Psup

-10

°C
–

55

7.70

°C

kW

Вид на енергийното
захранване

електрическо

за термопомпи въздух/вода:
номинален дебит на въздуха
(навън)

—

m3/h

За термопомпи солен
разтвор/вода: дебит на
соления разтвор или водата;
външен топлообменник

—

m3/h

Енергийна
ефективност на
нагряването на вода

ηwh

%

Други елементи
Управление на мощността

Променливо

Ниво на шум вътре/вън

LWA

N/A

dB

Годишна консумация на
гориво

QHE

8102

kWh или
GJ

За смесени отоплителни термопомпи
Обявен профил на
натоварване
Дневна консумация на
гориво

Qelec

kWh

Дневна консумация на
гориво

Qfuel

kWh

Годишна консумация на
гориво

AEC

kWh

Годишна консумация на
гориво

AFC

GJ
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Таблица за среднотемпературно приложение (47/55) средна зона
Модел: Magis Combo 5
Термопомпа вода - въздух: да
Термопомпа вода - вода: не
Термопомпа солен разтвор/вода: не
Термопомпа при ниска температура: не
С допълнително нагряващо устройство: не
Смесено отопление с термопомпа: не
Параметрите са обявени за прилагане на средна температура, освен когато е указана ниска температура за термопомпата. За
термопомпата при ниска температура, параметрите са обявени за ниска температура.
Параметрите са обявени за по-студено време.
Елемент
Символ Стойност

Мярка

Топлинна мощност, обявена при частично натоварване с
вътрешна температура от 20 ° C и външна температура Tj

Елемент
Символ
Стойност Мярка
Сезонна енергийна
ηs
112
%
ефективност на
отоплението
Коефициент на ефективност с вътрешна температура от 20 ° C и
външна температура Tj

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh

4.8
4.5
5.8
6.4
4.6

kW
kW
kW
kW
kW

Pdh

4.3

kW

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Бивалентна температура

Tbiv

Цикличност на
отоплението

Pcych

Коефициент на деградация

Cdh

Номинална топлинна
мощност

Pnominale

6.20

Pdh

kW

kW

-6

1.0

COPd
COPd
COPd
COPd
COPd

1.73
2.77
4.39
5.40
1.84

–
–
–
–
–

COPd

1.49

–

°C

за термопомпи
въздух/вода: Граница на
работната температура

TOL

kW

Цикличност на
ефективността

COPcyc
oPERcyc

—

Граница на работната
температура при нагряване
на вода

WTOL

Консумация на енергия в различни режими
Изключено

POFF

0.000

kW

Изключено от термостат
Режим на готовност
Режим на отопление на
картера

PTO
PSB

0.010
0.010

kW
kW

PCK

0.000

kW

Допълнителен нагревател
Номинална топлинна
мощност

–

COPd

Psup

-10

°C
–

55

1.87

°C

kW

Вид на енергийното
захранване

електрическо

за термопомпи въздух/вода:
номинален дебит на въздуха
(навън)

—

m3/h

За термопомпи солен
разтвор/вода: дебит на
соления разтвор или водата;
външен топлообменник

—

m3/h

Енергийна
ефективност на
нагряването на вода

ηwh

%

Други елементи
Управление на мощността

Променливо

Ниво на шум вътре/вън

LWA

N/A

dB

Годишна консумация на
гориво

QHE

4438

kWh или
GJ

За смесени отоплителни термопомпи
Обявен профил на
натоварване
Дневна консумация на
гориво

Qelec

kWh

Дневна консумация на
гориво

Qfuel

kWh

Годишна консумация на
гориво

AEC

kWh

Годишна консумация на
гориво

AFC

GJ
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Таблица за среднотемпературно приложение (47/55) + топли зони
Модел: Magis Combo 5
Термопомпа вода - въздух: да
Термопомпа вода - вода: не
Термопомпа солен разтвор/вода: не
Термопомпа при ниска температура: не
С допълнително нагряващо устройство: не
Смесено отопление с термопомпа: не
Параметрите са обявени за прилагане на средна температура, освен когато е указана ниска температура за термопомпата. За
термопомпата при ниска температура, параметрите са обявени за ниска температура.
Параметрите са обявени за по-студено време.
Елемент
Символ Стойност

Топлинна мощност, обявена при частично натоварване с
вътрешна температура от 20 ° C и външна температура Tj

Стойност Мярка
Елемент
Символ
Сезонна енергийна
ηs
133
%
ефективност на
отоплението
Коефициент на ефективност с вътрешна температура от 20 ° C и
външна температура Tj

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh

5.1
4.2
5.3
6.2
4.6

kW
kW
kW
kW
kW

Pdh

4.2

kW

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Бивалентна температура

Tbiv

Цикличност на
отоплението

Pcych

Коефициент на деградация

Cdh

Номинална топлинна
мощност

Pnominale

5.40

Pdh

Мярка
kW

kW

4

1.0

COPd
COPd
COPd
COPd
COPd

2.55
2.09
2.74
4.79
2.49

–
–
–
–
–

COPd

2.09

–

°C

за термопомпи
въздух/вода: Граница на
работната температура

TOL

kW

Цикличност на
ефективността

COPcyc
oPERcyc

—

Граница на работната
температура при нагряване
на вода

WTOL

Консумация на енергия в различни режими
Изключено

POFF

0.000

kW

Изключено от термостат
Режим на готовност
Режим на отопление на
картера

PTO
PSB

0.010
0.010

kW
kW

PCK

0.000

kW

Допълнителен нагревател
Номинална топлинна
мощност

–

COPd

Psup

2

°C
–

55

1.20

°C

kW

Вид на енергийното
захранване

електрическо

за термопомпи въздух/вода:
номинален дебит на въздуха
(навън)

—

m3/h

За термопомпи солен
разтвор/вода: дебит на
соления разтвор или водата;
външен топлообменник

—

m3/h

Енергийна
ефективност на
нагряването на вода

ηwh

%

Други елементи
Управление на мощността

Променливо

Ниво на шум вътре/вън

LWA

N/A

dB

Годишна консумация на
гориво

QHE

2127

kWh или
GJ

За смесени отоплителни термопомпи
Обявен профил на
натоварване
Дневна консумация на
гориво

Qelec

kWh

Дневна консумация на
гориво

Qfuel

kWh

Годишна консумация на
гориво

AEC

kWh

Годишна консумация на
гориво

AFC

GJ
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Ниска температура (30/35)
Параметър

Мярка

Годишна консумация
на енергия за
отопление (QHE)
Ефективност през
отоплителния сезон
(ηs)
Номинална топлинна
мощност

Зона +
охлаждане

Зона средна

Зона +
отопление

kWh/год.

3884

3061

1435

ηs, %

127

151

202

kW

5.10

5.70

5.50

Мярка

Зона +
охлаждане

Средна температура (47/55)
Параметър
Годишна консумация
на енергия за
отопление (QHE)
Ефективност през
отоплителния сезон
(ηs)
Номинална топлинна
мощност

Зона средна

Зона +
отопление

kWh/год.

11504

5472

2890

ηs, %

92

103

125

kW

11.10

7.00

6.90

За правилен монтаж на устройството, виж Глава 1 на това ръководство (предназначено за
монтиращата организация) и текущите нормативни документи. За правилна поддръжка,
виж Глава 3 на това ръководство (предназначена за поддържащата организация) и
следвайте указаната периодичност и процедури.
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Таблица за нискотемпературно приложение (30/35) + студени зони
Модел: Magis Combo 8
Термопомпа вода - въздух: да
Термопомпа вода - вода: не
Термопомпа солен разтвор/вода: не
Термопомпа при ниска температура: не
С допълнително нагряващо устройство: не
Смесено отопление с термопомпа: не
Параметрите са обявени за прилагане на средна температура, освен когато е указана ниска температура за термопомпата. За
термопомпата при ниска температура, параметрите са обявени за ниска температура.
Параметрите са обявени за по-студено време.
Елемент
Символ Стойност

Топлинна мощност, обявена при частично натоварване с
вътрешна температура от 20 ° C и външна температура Tj

Елемент
Символ
Стойност Мярка
Сезонна енергийна
ηs
127
%
ефективност на
отоплението
Коефициент на ефективност с вътрешна температура от 20 ° C и
външна температура Tj

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh

3.2
2.1
3.0
3.4
5.5

kW
kW
kW
kW
kW

Pdh

5.5

kW

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Бивалентна температура

Tbiv

Цикличност на
отоплението

Pcych

Коефициент на деградация

Cdh

Номинална топлинна
мощност

Pnominale

5.10

Pdh

Мярка
kW

kW

-24

1.0

COPd
COPd
COPd
COPd
COPd

2.67
3.72
5.80
6.88
1.93

–
–
–
–
–

COPd

1.93

–

°C

за термопомпи
въздух/вода: Граница на
работната температура

TOL

kW

Цикличност на
ефективността

COPcyc
oPERcyc

—

Граница на работната
температура при нагряване
на вода

WTOL

Консумация на енергия в различни режими
Изключено

POFF

0.000

kW

Изключено от термостат
Режим на готовност
Режим на отопление на
картера

PTO
PSB

0.010
0.010

kW
kW

PCK

0.000

kW

Допълнителен нагревател
Номинална топлинна
мощност

–

COPd

Psup

-20

°C
–

55

5.10

°C

kW

Вид на енергийното
захранване

електрическо

за термопомпи въздух/вода:
номинален дебит на въздуха
(навън)

—

m3/h

За термопомпи солен
разтвор/вода: дебит на
соления разтвор или водата;
външен топлообменник

—

m3/h

Енергийна
ефективност на
нагряването на вода

ηwh

%

Други елементи
Управление на мощността

Променливо

Ниво на шум вътре/вън

LWA

N/A

dB

Годишна консумация на
гориво

QHE

3884

kWh или
GJ

За смесени отоплителни термопомпи
Обявен профил на
натоварване
Дневна консумация на
гориво

Qelec

kWh

Дневна консумация на
гориво

Qfuel

kWh

Годишна консумация на
гориво

AEC

kWh

Годишна консумация на
гориво

AFC

GJ

Данни за контакт
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Таблица за нискотемпературно приложение (30/35) средна зона
Модел: Magis Combo 8
Термопомпа вода - въздух: да
Термопомпа вода - вода: не
Термопомпа солен разтвор/вода: не
Термопомпа при ниска температура: не
С допълнително нагряващо устройство: не
Смесено отопление с термопомпа: не
Параметрите са обявени за прилагане на средна температура, освен когато е указана ниска температура за термопомпата. За
термопомпата при ниска температура, параметрите са обявени за ниска температура.
Параметрите са обявени за по-студено време.
Елемент
Символ Стойност

Топлинна мощност, обявена при частично натоварване с
вътрешна температура от 20 ° C и външна температура Tj

Елемент
Символ
Стойност Мярка
Сезонна енергийна
ηs
151
%
ефективност на
отоплението
Коефициент на ефективност с вътрешна температура от 20 ° C и
външна температура Tj

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh

5.2
3.1
3.0
3.4
6.0

kW
kW
kW
kW
kW

Pdh

5.9

kW

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Бивалентна температура

Tbiv

Цикличност на
отоплението

Pcych

Коефициент на деградация

Cdh

Номинална топлинна
мощност

Pnominale

5.70

Pdh

Мярка
kW

kW

-12

1.0

COPd
COPd
COPd
COPd
COPd

2.34
3.54
5.80
6.88
2.20

–
–
–
–
–

COPd

1.97

–

°C

за термопомпи
въздух/вода: Граница на
работната температура

TOL

kW

Цикличност на
ефективността

COPcyc
oPERcyc

—

Граница на работната
температура при нагряване
на вода

WTOL

Консумация на енергия в различни режими
Изключено

POFF

0.000

kW

Изключено от термостат
Режим на готовност
Режим на отопление на
картера

PTO
PSB

0.010
0.010

kW
kW

PCK

0.000

kW

Допълнителен нагревател
Номинална топлинна
мощност

–

COPd

Psup

-10

°C
–

55

0.00

°C

kW

Вид на енергийното
захранване

електрическо

за термопомпи въздух/вода:
номинален дебит на въздуха
(навън)

—

m3/h

За термопомпи солен
разтвор/вода: дебит на
соления разтвор или водата;
външен топлообменник

—

m3/h

Енергийна
ефективност на
нагряването на вода

ηwh

%

Други елементи
Управление на мощността

Променливо

Ниво на шум вътре/вън

LWA

66

dB

Годишна консумация на
гориво

QHE

3061

kWh или
GJ

За смесени отоплителни термопомпи
Обявен профил на
натоварване
Дневна консумация на
гориво

Qelec

kWh

Дневна консумация на
гориво

Qfuel

kWh

Годишна консумация на
гориво

AEC

kWh

Годишна консумация на
гориво

AFC

GJ

Данни за контакт
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Таблица за нискотемпературно приложение (30/35) + топли зони
Модел: Magis Combo 8
Термопомпа вода - въздух: да
Термопомпа вода - вода: не
Термопомпа солен разтвор/вода: не
Термопомпа при ниска температура: не
С допълнително нагряващо устройство: не
Смесено отопление с термопомпа: не
Параметрите са обявени за прилагане на средна температура, освен когато е указана ниска температура за термопомпата. За
термопомпата при ниска температура, параметрите са обявени за ниска температура.
Параметрите са обявени за по-студено време.
Елемент
Символ Стойност

Топлинна мощност, обявена при частично натоварване с
вътрешна температура от 20 ° C и външна температура Tj

Елемент
Символ
Стойност Мярка
Сезонна енергийна
ηs
202
%
ефективност на
отоплението
Коефициент на ефективност с вътрешна температура от 20 ° C и
външна температура Tj

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh

8.7
6.5
3.6
3.3
3.6

kW
kW
kW
kW
kW

Pdh

6.5

kW

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Бивалентна температура

Tbiv

Цикличност на
отоплението

Pcych

Коефициент на деградация

Cdh

Номинална топлинна
мощност

Pnominale

5.50

Pdh

Мярка
kW

kW

1

1.0

COPd
COPd
COPd
COPd
COPd

8.67
3.20
4.51
6.37
4.51

–
–
–
–
–

COPd

3.20

–

°C

за термопомпи
въздух/вода: Граница на
работната температура

TOL

kW

Цикличност на
ефективността

COPcyc
oPERcyc

—

Граница на работната
температура при нагряване
на вода

WTOL

Консумация на енергия в различни режими
Изключено

POFF

0.000

kW

Изключено от термостат
Режим на готовност
Режим на отопление на
картера

PTO
PSB

0.010
0.010

kW
kW

PCK

0.000

kW

Допълнителен нагревател
Номинална топлинна
мощност

–

COPd

Psup

2

°C
–
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0.00

°C

kW

Вид на енергийното
захранване

електрическо

за термопомпи въздух/вода:
номинален дебит на въздуха
(навън)

—

m3/h

За термопомпи солен
разтвор/вода: дебит на
соления разтвор или водата;
външен топлообменник

—

m3/h

Енергийна
ефективност на
нагряването на вода

ηwh

%

Други елементи
Управление на мощността

Променливо

Ниво на шум вътре/вън

LWA

N/A

dB

Годишна консумация на
гориво

QHE

1435

kWh или
GJ

За смесени отоплителни термопомпи
Обявен профил на
натоварване
Дневна консумация на
гориво

Qelec

kWh

Дневна консумация на
гориво

Qfuel

kWh

Годишна консумация на
гориво

AEC

kWh

Годишна консумация на
гориво

AFC

GJ

Данни за контакт
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Таблица за среднотемпературно приложение (47/55) + студени зони
Модел: Magis Combo 8
Термопомпа вода - въздух: да
Термопомпа вода - вода: не
Термопомпа солен разтвор/вода: не
Термопомпа при ниска температура: не
С допълнително нагряващо устройство: не
Смесено отопление с термопомпа: не
Параметрите са обявени за прилагане на средна температура, освен когато е указана ниска температура за термопомпата. За
термопомпата при ниска температура, параметрите са обявени за ниска температура.
Параметрите са обявени за по-студено време.
Елемент
Символ Стойност

Топлинна мощност, обявена при частично натоварване с
вътрешна температура от 20 ° C и външна температура Tj

Елемент
Символ
Стойност Мярка
Сезонна енергийна
ηs
92
%
ефективност на
отоплението
Коефициент на ефективност с вътрешна температура от 20 ° C и
външна температура Tj

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh

8.0
6.4
7.8
9.5
6.7

kW
kW
kW
kW
kW

Pdh

6.0

kW

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Бивалентна температура

Tbiv

Цикличност на
отоплението

Pcych

Коефициент на деградация

Cdh

Номинална топлинна
мощност

Pnominale

11.10

Pdh

Мярка
kW

kW

-7

1.0

COPd
COPd
COPd
COPd
COPd

2.22
3.03
4.43
5.77
2.22

–
–
–
–
–

COPd

1.75

–

°C

за термопомпи
въздух/вода: Граница на
работната температура

TOL

kW

Цикличност на
ефективността

COPcyc
oPERcyc

—

Граница на работната
температура при нагряване
на вода

WTOL

Консумация на енергия в различни режими
Изключено

POFF

0.000

kW

Изключено от термостат
Режим на готовност
Режим на отопление на
картера

PTO
PSB

0.010
0.010

kW
kW

PCK

0.000

kW

Допълнителен нагревател
Номинална топлинна
мощност

–

COPd

Psup

-10

°C
–
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11.10

°C

kW

Вид на енергийното
захранване

електрическо

за термопомпи въздух/вода:
номинален дебит на въздуха
(навън)

—

m3/h

За термопомпи солен
разтвор/вода: дебит на
соления разтвор или водата;
външен топлообменник

—

m3/h

Енергийна
ефективност на
нагряването на вода

ηwh

%

Други елементи
Управление на мощността

Променливо

Ниво на шум вътре/вън

LWA

N/A

dB

Годишна консумация на
гориво

QHE

11504

kWh или
GJ

За смесени отоплителни термопомпи
Обявен профил на
натоварване
Дневна консумация на
гориво

Qelec

kWh

Дневна консумация на
гориво

Qfuel

kWh

Годишна консумация на
гориво

AEC

kWh

Годишна консумация на
гориво

AFC

GJ

Данни за контакт
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Таблица за среднотемпературно приложение (47/55) средна зона
Модел: Magis Combo 8
Термопомпа вода - въздух: да
Термопомпа вода - вода: не
Термопомпа солен разтвор/вода: не
Термопомпа при ниска температура: не
С допълнително нагряващо устройство: не
Смесено отопление с термопомпа: не
Параметрите са обявени за прилагане на средна температура, освен когато е указана ниска температура за термопомпата. За
термопомпата при ниска температура, параметрите са обявени за ниска температура.
Параметрите са обявени за по-студено време.
Елемент
Символ Стойност

Топлинна мощност, обявена при частично натоварване с
вътрешна температура от 20 ° C и външна температура Tj

Елемент
Символ
Стойност Мярка
Сезонна енергийна
ηs
103
%
ефективност на
отоплението
Коефициент на ефективност с вътрешна температура от 20 ° C и
външна температура Tj

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh

4.7
6.2
7.7
8.9
5.3

kW
kW
kW
kW
kW

Pdh

4.0

kW

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Бивалентна температура

Tbiv

Цикличност на
отоплението

Pcych

Коефициент на деградация

Cdh

Номинална топлинна
мощност

Pnominale

7.00

Pdh

Мярка
kW

kW

-4

1.0

COPd
COPd
COPd
COPd
COPd

1.41
2.69
3.95
5.35
1.91

–
–
–
–
–

COPd

0.98

–

°C

за термопомпи
въздух/вода: Граница на
работната температура

TOL

kW

Цикличност на
ефективността

COPcyc
oPERcyc

—

Граница на работната
температура при нагряване
на вода

WTOL

Консумация на енергия в различни режими
Изключено

POFF

0.000

kW

Изключено от термостат
Режим на готовност
Режим на отопление на
картера

PTO
PSB

0.010
0.010

kW
kW

PCK

0.000

kW

Допълнителен нагревател
Номинална топлинна
мощност

–

COPd

Psup

-10

°C
–

55

3.00

°C

kW

Вид на енергийното
захранване

електрическо

за термопомпи въздух/вода:
номинален дебит на въздуха
(навън)

—

m3/h

За термопомпи солен
разтвор/вода: дебит на
соления разтвор или водата;
външен топлообменник

—

m3/h

Енергийна
ефективност на
нагряването на вода

ηwh

%

Други елементи
Управление на мощността

Променливо

Ниво на шум вътре/вън

LWA

N/A

dB

Годишна консумация на
гориво

QHE

5472

kWh или
GJ

За смесени отоплителни термопомпи
Обявен профил на
натоварване
Дневна консумация на
гориво

Qelec

kWh

Дневна консумация на
гориво

Qfuel

kWh

Годишна консумация на
гориво

AEC

kWh

Годишна консумация на
гориво

AFC

GJ
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Таблица за среднотемпературно приложение (47/55) + топли зони
Модел: Magis Combo 8
Термопомпа вода - въздух: да
Термопомпа вода - вода: не
Термопомпа солен разтвор/вода: не
Термопомпа при ниска температура: не
С допълнително нагряващо устройство: не
Смесено отопление с термопомпа: не
Параметрите са обявени за прилагане на средна температура, освен когато е указана ниска температура за термопомпата. За
термопомпата при ниска температура, параметрите са обявени за ниска температура.
Параметрите са обявени за по-студено време.
Елемент
Символ Стойност

Топлинна мощност, обявена при частично натоварване с
вътрешна температура от 20 ° C и външна температура Tj

Елемент
Символ
Стойност Мярка
Сезонна енергийна
ηs
125
%
ефективност на
отоплението
Коефициент на ефективност с вътрешна температура от 20 ° C и
външна температура Tj

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh

8.4
4.9
7.2
8.7
5.8

kW
kW
kW
kW
kW

Pdh

4.9

kW

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Бивалентна температура

Tbiv

Цикличност на
отоплението

Pcych

Коефициент на деградация

Cdh

Номинална топлинна
мощност

Pnominale

6.90

Pdh

Мярка
kW

kW

4

1.0

COPd
COPd
COPd
COPd
COPd

2.68
1.54
2.57
4.73
2.40

–
–
–
–
–

COPd

1.54

–

°C

за термопомпи
въздух/вода: Граница на
работната температура

TOL

kW

Цикличност на
ефективността

COPcyc
oPERcyc

—

Граница на работната
температура при нагряване
на вода

WTOL

Консумация на енергия в различни режими
Изключено

POFF

0.000

kW

Изключено от термостат
Режим на готовност
Режим на отопление на
картера

PTO
PSB

0.010
0.010

kW
kW

PCK

0.000

kW

Допълнителен нагревател
Номинална топлинна
мощност

–

COPd

Psup

2

°C
–

55

2.00

°C

kW

Вид на енергийното
захранване

електрическо

за термопомпи въздух/вода:
номинален дебит на въздуха
(навън)

—

m3/h

За термопомпи солен
разтвор/вода: дебит на
соления разтвор или водата;
външен топлообменник

—

m3/h

Енергийна
ефективност на
нагряването на вода

ηwh

%

Други елементи
Управление на мощността

Променливо

Ниво на шум вътре/вън

LWA

N/A

dB

Годишна консумация на
гориво

QHE

2890

kWh или
GJ

За смесени отоплителни термопомпи
Обявен профил на
натоварване
Дневна консумация на
гориво

Qelec

kWh

Дневна консумация на
гориво

Qfuel

kWh

Годишна консумация на
гориво

AEC

kWh

Годишна консумация на
гориво

AFC

GJ

Данни за контакт
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Ниска температура (30/35)
Параметър

Мярка

Годишна консумация
на енергия за
отопление (QHE)
Ефективност през
отоплителния сезон
(ηs)
Номинална топлинна
мощност

Зона +
охлаждане

Зона средна

Зона +
отопление

kWh/год.

6981

5119

2380

ηs, %

124

150

195

kW

9.00

9.50

8.80

Мярка

Зона +
охлаждане

Средна температура (47/55)
Параметър
Годишна консумация
на енергия за
отопление (QHE)
Ефективност през
отоплителния сезон
(ηs)
Номинална топлинна
мощност

Зона средна

Зона +
отопление

kWh/год.

10911

7217

3773

ηs, %

87

104

125

kW

10.00

9.30

9.00

За правилен монтаж на устройството, виж Глава 1 на това ръководство (предназначено за
монтиращата организация) и текущите нормативни документи. За правилна поддръжка,
виж Глава 3 на това ръководство (предназначена за поддържащата организация) и
следвайте указаната периодичност и процедури.
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Таблица за нискотемпературно приложение (30/35) + студени зони
Модел: Magis Combo 10
Термопомпа вода - въздух: да
Термопомпа вода - вода: не
Термопомпа солен разтвор/вода: не
Термопомпа при ниска температура: не
С допълнително нагряващо устройство: не
Смесено отопление с термопомпа: не
Параметрите са обявени за прилагане на средна температура, освен когато е указана ниска температура за термопомпата. За
термопомпата при ниска температура, параметрите са обявени за ниска температура.
Параметрите са обявени за по-студено време.
Елемент
Символ Стойност

Топлинна мощност, обявена при частично натоварване с
вътрешна температура от 20 ° C и външна температура Tj

Елемент
Символ
Стойност Мярка
Сезонна енергийна
ηs
124
%
ефективност на
отоплението
Коефициент на ефективност с вътрешна температура от 20 ° C и
външна температура Tj

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh

8.9
8.3
10.3
12.4
6.9

kW
kW
kW
kW
kW

Pdh

6.6

kW

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Бивалентна температура

Tbiv

Цикличност на
отоплението

Pcych

Коефициент на деградация

Cdh

Номинална топлинна
мощност

Pnominale

9.00

Pdh

Мярка
kW

kW

-15

1.0

COPd
COPd
COPd
COPd
COPd

2.67
3.72
5.74
6.32
2.25

–
–
–
–
–

COPd

1.93

–

°C

за термопомпи
въздух/вода: Граница на
работната температура

TOL

kW

Цикличност на
ефективността

COPcyc
oPERcyc

—

Граница на работната
температура при нагряване
на вода

WTOL

Консумация на енергия в различни режими
Изключено

POFF

0.000

kW

Изключено от термостат
Режим на готовност
Режим на отопление на
картера

PTO
PSB

0.010
0.010

kW
kW

PCK

0.000

kW

Допълнителен нагревател
Номинална топлинна
мощност

–

COPd

Psup

-20

°C
–

55

9.00

°C

kW

Вид на енергийното
захранване

електрическо

за термопомпи въздух/вода:
номинален дебит на въздуха
(навън)

—

m3/h

За термопомпи солен
разтвор/вода: дебит на
соления разтвор или водата;
външен топлообменник

—

m3/h

Енергийна
ефективност на
нагряването на вода

ηwh

%

Други елементи
Управление на мощността

Променливо

Ниво на шум вътре/вън

LWA

N/A

dB

Годишна консумация на
гориво

QHE

6981

kWh или
GJ

За смесени отоплителни термопомпи
Обявен профил на
натоварване
Дневна консумация на
гориво

Qelec

kWh

Дневна консумация на
гориво

Qfuel

kWh

Годишна консумация на
гориво

AEC

kWh

Годишна консумация на
гориво

AFC

GJ
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Таблица за нискотемпературно приложение (30/35) средна зона
Модел: Magis Combo 10
Термопомпа вода - въздух: да
Термопомпа вода - вода: не
Термопомпа солен разтвор/вода: не
Термопомпа при ниска температура: не
С допълнително нагряващо устройство: не
Смесено отопление с термопомпа: не
Параметрите са обявени за прилагане на средна температура, освен когато е указана ниска температура за термопомпата. За
термопомпата при ниска температура, параметрите са обявени за ниска температура.
Параметрите са обявени за по-студено време.
Елемент
Символ Стойност

Топлинна мощност, обявена при частично натоварване с
вътрешна температура от 20 ° C и външна температура Tj

Елемент
Символ
Стойност Мярка
Сезонна енергийна
ηs
150
%
ефективност на
отоплението
Коефициент на ефективност с вътрешна температура от 20 ° C и
външна температура Tj

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh

8.7
6.0
3.4
2.9
8.3

kW
kW
kW
kW
kW

Pdh

8.1

kW

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Бивалентна температура

Tbiv

Цикличност на
отоплението

Pcych

Коефициент на деградация

Cdh

Номинална топлинна
мощност

Pnominale

9.50

Pdh

Мярка
kW

kW

-7

1.0

COPd
COPd
COPd
COPd
COPd

2.53
3.57
5.34
7.28
2.53

–
–
–
–
–

COPd

2.59

–

°C

за термопомпи
въздух/вода: Граница на
работната температура

TOL

kW

Цикличност на
ефективността

COPcyc
oPERcyc

—

Граница на работната
температура при нагряване
на вода

WTOL

Консумация на енергия в различни режими
Изключено

POFF

0.000

kW

Изключено от термостат
Режим на готовност
Режим на отопление на
картера

PTO
PSB

0.010
0.010

kW
kW

PCK

0.000

kW

Допълнителен нагревател
Номинална топлинна
мощност

–

COPd

Psup

-10

°C
–

55

1.40

°C

kW

Вид на енергийното
захранване

електрическо

за термопомпи въздух/вода:
номинален дебит на въздуха
(навън)

—

m3/h

За термопомпи солен
разтвор/вода: дебит на
соления разтвор или водата;
външен топлообменник

—

m3/h

Енергийна
ефективност на
нагряването на вода

ηwh

%

Други елементи
Управление на мощността

Променливо

Ниво на шум вътре/вън

LWA

66

dB

Годишна консумация на
гориво

QHE

5119

kWh или
GJ

За смесени отоплителни термопомпи
Обявен профил на
натоварване
Дневна консумация на
гориво

Qelec

kWh

Дневна консумация на
гориво

Qfuel

kWh

Годишна консумация на
гориво

AEC

kWh

Годишна консумация на
гориво

AFC

GJ
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Таблица за нискотемпературно приложение (30/35) + топли зони
Модел: Magis Combo 10
Термопомпа вода - въздух: да
Термопомпа вода - вода: не
Термопомпа солен разтвор/вода: не
Термопомпа при ниска температура: не
С допълнително нагряващо устройство: не
Смесено отопление с термопомпа: не
Параметрите са обявени за прилагане на средна температура, освен когато е указана ниска температура за термопомпата. За
термопомпата при ниска температура, параметрите са обявени за ниска температура.
Параметрите са обявени за по-студено време.
Елемент
Символ Стойност

Топлинна мощност, обявена при частично натоварване с
вътрешна температура от 20 ° C и външна температура Tj

Елемент
Символ
Стойност Мярка
Сезонна енергийна
ηs
195
%
ефективност на
отоплението
Коефициент на ефективност с вътрешна температура от 20 ° C и
външна температура Tj

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh

8.7
8.4
10.0
12.3
10.6

kW
kW
kW
kW
kW

Pdh

8.4

kW

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Бивалентна температура

Tbiv

Цикличност на
отоплението

Pcych

Коефициент на деградация

Cdh

Номинална топлинна
мощност

Pnominale

8.80

Pdh

Мярка
kW

kW

7

1.0

COPd
COPd
COPd
COPd
COPd

8.67
3.01
4.78
6.10
4.10

–
–
–
–
–

COPd

3.01

–

°C

за термопомпи
въздух/вода: Граница на
работната температура

TOL

kW

Цикличност на
ефективността

COPcyc
oPERcyc

—

Граница на работната
температура при нагряване
на вода

WTOL

Консумация на енергия в различни режими
Изключено

POFF

0.000

kW

Изключено от термостат
Режим на готовност
Режим на отопление на
картера

PTO
PSB

0.010
0.010

kW
kW

PCK

0.000

kW

Допълнителен нагревател
Номинална топлинна
мощност

–

COPd

Psup

2

°C
–

55

0.42

°C

kW

Вид на енергийното
захранване

електрическо

за термопомпи въздух/вода:
номинален дебит на въздуха
(навън)

—

m3/h

За термопомпи солен
разтвор/вода: дебит на
соления разтвор или водата;
външен топлообменник

—

m3/h

Енергийна
ефективност на
нагряването на вода

ηwh

%

Други елементи
Управление на мощността

Променливо

Ниво на шум вътре/вън

LWA

N/A

dB

Годишна консумация на
гориво

QHE

2380

kWh или
GJ

За смесени отоплителни термопомпи
Обявен профил на
натоварване
Дневна консумация на
гориво

Qelec

kWh

Дневна консумация на
гориво

Qfuel

kWh

Годишна консумация на
гориво

AEC

kWh

Годишна консумация на
гориво

AFC

GJ
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Таблица за среднотемпературно приложение (47/55) + студени зони
Модел: Magis Combo 10
Термопомпа вода - въздух: да
Термопомпа вода - вода: не
Термопомпа солен разтвор/вода: не
Термопомпа при ниска температура: не
С допълнително нагряващо устройство: не
Смесено отопление с термопомпа: не
Параметрите са обявени за прилагане на средна температура, освен когато е указана ниска температура за термопомпата. За
термопомпата при ниска температура, параметрите са обявени за ниска температура.
Параметрите са обявени за по-студено време.
Елемент
Символ Стойност

Топлинна мощност, обявена при частично натоварване с
вътрешна температура от 20 ° C и външна температура Tj

Елемент
Символ
Стойност Мярка
Сезонна енергийна
ηs
87
%
ефективност на
отоплението
Коефициент на ефективност с вътрешна температура от 20 ° C и
външна температура Tj

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh

8.1
8.4
10.0
12.0
6.9

kW
kW
kW
kW
kW

Pdh

6.9

kW

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Бивалентна температура

Tbiv

Цикличност на
отоплението

Pcych

Коефициент на деградация

Cdh

Номинална топлинна
мощност

Pnominale

10.00

Pdh

Мярка
kW

kW

-10

1.0

COPd
COPd
COPd
COPd
COPd

2.05
2.92
4.38
5.75
2.05

–
–
–
–
–

COPd

1.75

–

°C

за термопомпи
въздух/вода: Граница на
работната температура

TOL

kW

Цикличност на
ефективността

COPcyc
oPERcyc

—

Граница на работната
температура при нагряване
на вода

WTOL

Консумация на енергия в различни режими
Изключено

POFF

0.000

kW

Изключено от термостат
Режим на готовност
Режим на отопление на
картера

PTO
PSB

0.010
0.010

kW
kW

PCK

0.000

kW

Допълнителен нагревател
Номинална топлинна
мощност

–

COPd

Psup

-10

°C
–

55

10.00

°C

kW

Вид на енергийното
захранване

електрическо

за термопомпи въздух/вода:
номинален дебит на въздуха
(навън)

—

m3/h

За термопомпи солен
разтвор/вода: дебит на
соления разтвор или водата;
външен топлообменник

—

m3/h

Енергийна
ефективност на
нагряването на вода

ηwh

%

Други елементи
Управление на мощността

Променливо

Ниво на шум вътре/вън

LWA

N/A

dB

Годишна консумация на
гориво

QHE

10911

kWh или
GJ

За смесени отоплителни термопомпи
Обявен профил на
натоварване
Дневна консумация на
гориво

Qelec

kWh

Дневна консумация на
гориво

Qfuel

kWh

Годишна консумация на
гориво

AEC

kWh

Годишна консумация на
гориво

AFC

GJ

Данни за контакт
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Таблица за среднотемпературно приложение (47/55) средна зона
Модел: Magis Combo 10
Термопомпа вода - въздух: да
Термопомпа вода - вода: не
Термопомпа солен разтвор/вода: не
Термопомпа при ниска температура: не
С допълнително нагряващо устройство: не
Смесено отопление с термопомпа: не
Параметрите са обявени за прилагане на средна температура, освен когато е указана ниска температура за термопомпата. За
термопомпата при ниска температура, параметрите са обявени за ниска температура.
Параметрите са обявени за по-студено време.
Елемент
Символ Стойност

Топлинна мощност, обявена при частично натоварване с
вътрешна температура от 20 ° C и външна температура Tj

Елемент
Символ
Стойност Мярка
Сезонна енергийна
ηs
104
%
ефективност на
отоплението
Коефициент на ефективност с вътрешна температура от 20 ° C и
външна температура Tj

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh

5.9
8.4
9.8
11.8
6.8

kW
kW
kW
kW
kW

Pdh

4.5

kW

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Бивалентна температура

Tbiv

Цикличност на
отоплението

Pcych

Коефициент на деградация

Cdh

Номинална топлинна
мощност

Pnominale

9.30

Pdh

Мярка
kW

kW

-3

1.0

COPd
COPd
COPd
COPd
COPd

1.51
2.62
3.97
5.49
2.37

–
–
–
–
–

COPd

0.98

–

°C

за термопомпи
въздух/вода: Граница на
работната температура

TOL

kW

Цикличност на
ефективността

COPcyc
oPERcyc

—

Граница на работната
температура при нагряване
на вода

WTOL

Консумация на енергия в различни режими
Изключено

POFF

0.000

kW

Изключено от термостат
Режим на готовност
Режим на отопление на
картера

PTO
PSB

0.010
0.010

kW
kW

PCK

0.000

kW

Допълнителен нагревател
Номинална топлинна
мощност

–

COPd

Psup

-10

°C
–

55

4.80

°C

kW

Вид на енергийното
захранване

електрическо

за термопомпи въздух/вода:
номинален дебит на въздуха
(навън)

—

m3/h

За термопомпи солен
разтвор/вода: дебит на
соления разтвор или водата;
външен топлообменник

—

m3/h

Енергийна
ефективност на
нагряването на вода

ηwh

%

Други елементи
Управление на мощността

Променливо

Ниво на шум вътре/вън

LWA

N/A

dB

Годишна консумация на
гориво

QHE

7217

kWh или
GJ

За смесени отоплителни термопомпи
Обявен профил на
натоварване
Дневна консумация на
гориво

Qelec

kWh

Дневна консумация на
гориво

Qfuel

kWh

Годишна консумация на
гориво

AEC

kWh

Годишна консумация на
гориво

AFC

GJ

Данни за контакт
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Таблица за среднотемпературно приложение (47/55) + топли зони
Модел: Magis Combo 10
Термопомпа вода - въздух: да
Термопомпа вода - вода: не
Термопомпа солен разтвор/вода: не
Термопомпа при ниска температура: не
С допълнително нагряващо устройство: не
Смесено отопление с термопомпа: не
Параметрите са обявени за прилагане на средна температура, освен когато е указана ниска температура за термопомпата. За
термопомпата при ниска температура, параметрите са обявени за ниска температура.
Параметрите са обявени за по-студено време.
Елемент
Символ Стойност

Топлинна мощност, обявена при частично натоварване с
вътрешна температура от 20 ° C и външна температура Tj

Елемент
Символ
Стойност Мярка
Сезонна енергийна
ηs
125
%
ефективност на
отоплението
Коефициент на ефективност с вътрешна температура от 20 ° C и
външна температура Tj

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh

8.7
6.6
9.2
11.3
7.6

kW
kW
kW
kW
kW

Pdh

6.6

kW

Tj = – 7 °C
Tj = + 2 °C
Tj = + 7 °C
Tj = + 12 °C
Tj = бивалентна температура
Tj = граница на
работната температура
за термопомпи
въздух/вода:
Tj = – 15 °C (ако
TOL < – 20 °C)

Бивалентна температура

Tbiv

Цикличност на
отоплението

Pcych

Коефициент на деградация

Cdh

Номинална топлинна
мощност

Pnominale

9.00

Pdh

Мярка
kW

kW

4

1.0

COPd
COPd
COPd
COPd
COPd

2.53
1.54
2.79
4.29
2.55

–
–
–
–
–

COPd

1.54

–

°C

за термопомпи
въздух/вода: Граница на
работната температура

TOL

kW

Цикличност на
ефективността

COPcyc
oPERcyc

—

Граница на работната
температура при нагряване
на вода

WTOL

Консумация на енергия в различни режими
Изключено

POFF

0.000

kW

Изключено от термостат
Режим на готовност
Режим на отопление на
картера

PTO
PSB

0.010
0.010

kW
kW

PCK

0.000

kW

Допълнителен нагревател
Номинална топлинна
мощност

–

COPd

Psup

2

°C
–

55

2.44

°C

kW

Вид на енергийното
захранване

електрическо

за термопомпи въздух/вода:
номинален дебит на въздуха
(навън)

—

m3/h

За термопомпи солен
разтвор/вода: дебит на
соления разтвор или водата;
външен топлообменник

—

m3/h

Енергийна
ефективност на
нагряването на вода

ηwh

%

Други елементи
Управление на мощността

Променливо

Ниво на шум вътре/вън

LWA

N/A

dB

Годишна консумация на
гориво

QHE

3773

kWh или
GJ

За смесени отоплителни термопомпи
Обявен профил на
натоварване
Дневна консумация на
гориво

Qelec

kWh

Дневна консумация на
гориво

Qfuel

kWh

Годишна консумация на
гориво

AEC

kWh

Годишна консумация на
гориво

AFC

GJ

Данни за контакт
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3:28 ПАРАМЕТРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМИТЕ
В случай, в който, започвайки с
продуктите Magis Combo 5 - 8 - 10, искате
да създадете множество от настройки,
използвайте картите, показани на Фигура
55. За да направите това, попълнете във
всяко обособено поле (както е показано на
факсимилето на цялата Фигура 52)
стойностите, упоменати в таблиците на
Фигура 53 и Фигура 54.

Останалите стойности трябва да бъдат
взети от листа с данни на продукта,
използван за съставяне на множеството
(например, соларни устройства, топлинен
генератор за интеграция, управление на
температурата).

Важна забележка: Доколкото продуктът
се доставя стандартно с управление на
температурата, картата с настройките
трябва да бъде винаги попълнена.

Използвайте таблицата на Фигура 55 за
множествата, свързани с функцията за
отопление (например, термопомпа +
управление на температурата).

Факсимиле на карта за съставяне на цялостни множества от стойности за отопление

52
Фигура 52
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Параметри за ниска температура (30/35)
Magis Combo 5
Параметър

Зона +
охлаждане

'I'
'II'
'III'
'IV'

91
*
3.47
1.34

Параметър

Зона +
охлаждане

'I'
'II'
'III'
'IV'

124
*
2.97
1.16

Зона средна

Magis Combo 8
Зона +
отопление

Параметър

Зона +
охлаждане

133
*
4.95
1.74

'I'
'II'
'III'
'IV'

127
*
5.24
2.05

112
*
4.31
1.90

Зона средна

151
*
4.69
1.83

Зона +
отопление
202
*
4.86
1.90

Magis Combo 10
Зона средна

Зона +
отопление

150
*
2.81
1.10

195
*
3.04
1.19

Трябва да бъде определено , използвайки Таблица 6 от Наредба 811/2013 за случая "заедно", включваща топлинен
генератор да подпомага термопомпата. В този случай, термопомпата трябва да бъде разглеждана като основната
единица.
Фигура 53

Параметри за средна температура (47/55)
Magis Combo 5
Параметър

Зона +
охлаждане

'I'
'II'
'III'
'IV'

91
*
3.47
1.34

Параметър

Зона +
охлаждане

'I'
'II'
'III'
'IV'

87
*
2.67
1.04

Зона средна

112
*
4.31
1.90

Magis Combo 8
Зона +
отопление

Параметър

Зона +
охлаждане

128
*
3.43
1.36

'I'
'II'
'III'
'IV'

92
*
2.41
0.94

Зона средна

103
*
3.82
1.49

Зона +
отопление
125
*
3.87
1.51

Magis Combo 10
Зона средна

104
*
2.87
1.12

Зона +
отопление
125
*
2.97
1.16

Трябва да бъде определено , използвайки Таблица 6 от Наредба 811/2013 за случая "заедно", включваща топлинен
генератор да подпомага термопомпата. В този случай, термопомпата трябва да бъде разглеждана като основната
единица.
Фигура 54
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54

Събиране на данни за система за отопление

Енергийна ефективност при отопление с термопомпа

Управление на
температурата от панела
за управление

Клас I = 1%,
Клас III = 1.5%,
Клас V = 3%,
Клас VII = 3.5%,

Допълнителен котел

Клас II = 2%,
Клас IV = 2%,
Клас VI = 4%,
Клас VIII = 5%

Енергийна ефективност на отоплението (в %)

От таблото на котела
Принос на соларната инсталация
От табелата на соларното устройство
Размери на
колектора (в m2)

Обем на резервоара
(в m3)

Класификация на
резервоара
Ефективност на
колектора (в %)

Сезонна енергийна ефективност на цялата система за отопление при нормален
климат
Клас на сезонна енергийна ефективност на цялата система за отопление при средни
климатични условия

Сезонна енергийна ефективност при отопление при по-студено и при по-топло време
По-топло
време

По-студено
време:

Енергийната ефективност на продуктите, показана в този лист с данни, може да се отличава от
наблюдаваната в конкретни условия, тъй като тази ефективност зависи от допълнителни фактори като
разпределение на топлината в системата и размерите на продуктите в сравнение с размерите и
характеристиките на сградата.

Фигура 55
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Важна забележка: Препоръчва се
провеждането на редовна периодична
поддръжка.

Disponibile su

Disponibile su

Disponibile su
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През полезния живот на продуктите,
ефективността се влияе от външни фактори,
като например, твърдост на водата, климатични
фактори, отлагания и т.н. Посочените данни се
отнасят до нови продукти, следователно, които
са монтирани и експлоатирани правилно в
съответствие с текущите стандарти.

