
TEPELNÉ ÈERPADLO VZDUCH – VODA

 Instalaèní a provozní manuál

STANDARD+

WWBC

R410a - VERZE 15

STO - AO224 - 648//2014 



?Blahopøejeme Vám k zakoupení tepelného èerpadla vzduch-voda. Jedná 
se o špièkový výrobek, který musí být instalován odbornou firmou 
proškolenou na montáž èerpadel dodávaných firmou NOSRETI  a.s. .
?Proètìte si prosím tento manuál velmi pozornì než se pustíte do obsluhy 
tepelného èerpadla, pokud tak neuèiníte mùže dojít k poškození tepelného 
èerpadla nebo k omezení jeho funkce. 
?Firma NOSRETI a.s. neodpovídá za škody zpùsobené provozem, èi 
montáží tepelného èerpadla v rozporu s tímto provozním a instalaèním 
materiálem. 
?Budete-li potøebovat další informace o produktu neváhejte kontaktovat 
nás, nebo našeho obchodního partnera u kterého jste èerpadlo zakoupili.

Úvod

Upozornìní  

! Pøed každým zásahem do tepelného èerpadla,opravì,servisu a instalaci,musí být vypnut hlavní                    
  jistiè pøed tepelným èerpadlem.

! Pøi opravách a servisu musí být použity originální náhradní díly.

! Na vysokotlaké stranì chladivového okruhu mùže dojít k úrazu popálením.

! Pøi montáži, servisu a údržbì musí být použity ochranné pracovní pomùcky (rukavice,brýle)

! Pøi styku chladiva s plamenem mùže dojít ke vzniku jedovatých zplodin.

! Pøi nadýchání chladiva je nutné zajistit postiženému nekontaminovaný vzduch,popøípadì pøivolat
  lékaøskou pomoc.

! V nebezpeèném prostøedí (pøi požáru,pøi úniku výbušných látek) s pøedvídatelným pøípadem 
  výbuchu,musí být tepelné èerpadlo odstaveno z provozu.

! V tepelném èerpadle nesmí být použito jiné chladivo, než je uvedeno na výrobním štítku na 
  výrobku.

! Nesmí být bránìn prùtok vzduchu (odkládáním pøedmìtù na sací a výtlaèné plochy èerpadla)

! Tepelné èerpadlo pøi manipulaci mùže být naklonìno maximálnì o 30°.

! Skladovací teplota tepelného èerpadla nesmí pøesáhnout 35°C.

! Pøi delší odstávce tepelného èerpadla musí být vypuštìn sekundární systém (neplatí pro systém
  napuštìný nemrznoucí smìsí)

! Respektovat platné národní normy a pøedpisy, týkající se instalace,provozu a servisu zaøízení.

!
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Tento spotøebiè nesmí používat dìti ve vìku 8 let a starší osoby se sníženými fyzickými, smyslovými 
nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem 
nebo nebyly pouèeny o používání spotøebièe bezpeèným zpùsobem a rozumí pøípadným nebezpeèím.
Dìti si se spotøebièem nesmìjí hrát. Èištìní a údržbu provádìnou uživatelem nesmìjí provádìt dìti 
bez dozoru. 



Dùležité Informace
1. Pøi instalaci tepelného èerpadla zkontrolujte, jestli jsou požadované parametry  proudu a napìtí, 

který má sloužit k napájení èerpadla a pøípadného elektrického dohøevu vody, v souladu s 
parametry Vašich elektrických rozvodù. Podrobné informace o èerpadle najdete na štítku na 
tepelném èerpadle nebo v tìchto instalaèních a provozních pokynech. Do elektrické sítì, která 
neodpovídá požadavkùm zaøízení a ÈSN, je zakázáno montovat toto zaøízení. Rozvody pro 
tepelné èerpadlo, jeho uzemnìní a ochranu je nutno schválit pro tento úèel revizní zprávou.

2. Montáž èi jakékoliv opravy tepelného èerpadla mohou provádìt pouze osoby povìøené a 
proškolené za tímto úèelem firmou NOSRETI a.s. V pøípadì neodborného zásahu do výrobku, èi 
neodborné manipulaci s ním ztrácí zákazník nárok na záruèní opravu.

3. Pøipojení èerpadla k uzemnìní je nezbytné z dùvodu pøedcházení úrazù elektrickým proudem 
zpùsobeným neoèekávaným zkratem uvnitø èerpadla.

4. Schéma elektroinstalace je uvedeno v tomto manuálu. 

5. Z bezpeènostních dùvodù prosím nevymìòujte ani neopravujte tepelné èerpadlo sami. Pokud je 
to nutné, kontaktujte prosím Vašeho místního distributora. 

6. Spouštìjte jednotku pouze s ochraným krytem, a bez cizích tìles umístìných v anebo na 
jednotce, mohlo by dojít ke zranìní, nebo poškození jednotky.

7. Nevkládejte do èerpadla žádné objekty pokud je v provozu. Mohly by zasáhnout ventilátor a znièit 
jej nebo vést ke zranìní (obzvláštì u dìtí). 

8. Pokud je èerpadlo ponoøeno ve vodì, kontaktujte prosím neprodlenì Vašeho místního 
distributora. Èerpadlo mùže být znovu zprovoznìno pouze po zevrubné kontrole 
specializovaným technikem. 

9.  Nekvalifikovaný technik nesmí nastavovat žádné spínaèe, ventily nebo ovladaèe èerpadla. 

10. Pøenos topného média do topného okruhu budovy je doporuèeno realizovat pøes taktovací 
(akumulaèní) nádrž. Sníží se tím èetnost zapnutí èerpadla a tím se prodlouží jeho životnost. 
Zlepší se možnost plynulé regulace topného systému a možnost pøedehøevu TUV.

11. Jako topné médium musí být použita nemrznoucí smìs v závislosti na použitém topném systému, 
pøípadnì jinak ochránit venkovní vodní výmìník tepla pøed poškozením mrazem.  

12. Jednotka pøi provozu v nízkých teplotách provádí automatické odmrazování venkovní jednotky 
pøehøátými parami stlaèeného plynu, proto dochází ke krátkodobým zahøátím jednotky a k odtoku 
odmrazeného kondenzu vzdušné vlhkosti.

13. Jednotku je nutné osadit po celou dráhu odtoku kondenzaèní vody až po dosažení odtokové 
kanalizace (nezámrzné hloubky), topným kabelem zajiš�ujícím plynulý odtok kondenzátu.

14. Tepelné èerpadlo je nutné chránit na vstupu topné vody filtrem proti ucpání výmìníku pøípadnými 
neèistotami. 

 
15. Dále platí, že pro nejefektivnìjší provoz TÈ by mìl být dobøe zateplený dùm, použité vakuové 

okna a nainstalované vhodné radiátory.

Zpìtný odbìr použitých výrobkù
Okamžikem pøevzetí zboží od prodávajícího pøebírá kupující odpovìdnost za informování spotøebitele 
o zpùsobu zajištìní zpìtného odbìru použitých výrobkù  dle zákona o odpadech è. 185/2001 Sb., v 
platném znìní. Prodávající uzavøel smlouvu se spoleèností OFO-recykling s r.o., na kterou tím 
pøenesl povinnost zajištìní zpìtného odbìru zpracování, využití a odstranìní elektrozaøízení a 
elektroodpadu v souladu s výše uvedeným zákonem. Bližší informace poskytne kupujícímu ofo-
recykling.cz
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Pro tìchto pár chladných dnù, ve kterých je potøeba dotápìt systém, se doporuèuje používat tepelné 
èerpadlo jako bivalentní, tedy vícezdrojový topný systém, který je vhodné doplnit dalším topným zdrojem 
(elektrickým èi plynovým kotlem, kotlem na tuhá paliva, výmìníkem tepla krbové vložky nebo jejího 
komínu). Takto provozované èerpadlo mùže být potom mírnì poddimenzováno, èímž se docílí ještì 
výraznìjší úspory nákladù za otop. Tímto není samozøejmì dotèena možnost využít tepelné èerpadlo i 
jako monovalentní, tedy samojediný zdroj tepla v domì (doporuèujeme však i takto použit elektrické 
topné patrony pro krajní pøípad poruchy, nebo extrémních mrazù).

Znázornìní funkce tepelného èerpadla 
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Tepelné èerpadlo je v souèasné dobì jediný systém, který dokáže využívat nízkopotencionální teplotu 
venkovního prostøedí. U tepelného èerpadla nezajiš�uje ohøev elektrická energie, ale teplota venkovního 
vzduchu. Elektøina slouží pouze k pohonu motoru kompresoru a ventilátoru èerpadla. 
Teplota okolního vzduchu v rozmezí -25°C až +30°C  ohøeje páry prvního výmìníku (výparníku). Ohøáté 
páry venkovní teplotou jsou následnì nasáty a stlaèeny v kompresoru. Tímto dojde k prudkému zvýšení 
teploty par. Teplé páry pak pokraèují do dalšího výmìníku (kondenzátoru), kde pøedají svoji tepelnou 
energii topnému médiu (vodì, nemrznoucí smìsi). Zkapalnìné a zchladlé páry pokraèují k expanznímu 
ventilu, kde se odpaøí, silnì sníží svùj tlak a teplotu a pokraèují do prvního výmìníku opìt pøevzít okolní 
teplo. 
Pokud Vám tento systém pøipomíná obrácenou lednièku, tak se nemýlíte, tento geniální nápad dokázal 
dát tepelným èerpadlùm úèinnost vyjádøenou topným faktorem 3-5. Jinými slovy tepelné èerpadlo 
dokáže pøi spotøebování 1 KW energie vytvoøit 3 až 5 KW tepelné energie, tudíž je tøí až pìtkrát úèinnìjší 
než jiné zdroje tepla (elektrické, plynové èi kotle na fosilní paliva). Toto je pøi stále rostoucích cenách 
energií hlavní dùvod tak velkého rozmachu tepelných èerpadel na èeském trhu. Bohužel k jejich 
rozmachu v posledních letech výraznì napomohlo i globální oteplování, kdy znaènì klesl poèet dní s 
teplotami výraznì pod bodem mrazu, pøi kterých poèíná klesat úèinnost tohoto topného systému. 

Systém funkce tepelného èerpadla NORDline Standard 
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Funkce a ovládání tepelného èerpadla LCD regulátorem

Souèástí TÈ typu WWBC je elektronický digitální regulátor s LCD panelem. Na regulátoru se nastavují 
funkce a parametry, které ovládají TÈ. Regulátor vyhodnocuje pøesný chod TÈ (jak 
správný chod,tak i chybný režim), viz tabulka è. 1 a è. 2. Ovládání je možné provádìt v režimu 
automatickém i manuálním. Hlavní èást nastavení provede technik nebo je nastavena výrobcem.
Jen urèitá èást je možná regulovat koncovým uživatelem viz tabulka “Popis modulù”.

Regulace tepelného èerpadla WWBC
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automatický režim, pøepínatelný mezi režimem pro nádrž TUV a režimem pro vytápìní 
 
pøi spuštìní elektrického ohøevu se zobrazí tento symbol
l
ikona vytápìní upozoròující na to, že tepelné èerpadlo je v režimu vytápìní 

ikona ventilátoru, znázoròující stav ventilátoru

ikona odmrazování, znázoròující prùbìh odmrazování

ikona rychlosti ventilátoru, znázoròující vysokou rychlost (2) a nízkou rychlost (1).

ikona zámku klávesnice, upozoròující, že tlaèítka na ovládacím panelu jsou zamèená

ikona vodní nádrže, upozoròující na to, že tepelné èerpadlo je v režimu pro nádrž TUV
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TUV

Když je tepelné èerpadlo napájeno proudem, ikony ovladaèe se zobrazí na celém displeji, což je 
upozornìní, že je již pøipojen. Pokud bìhem 10ti vteøin spojení selže, zkontrolujte prosím pøipojení 
komunikaèního kabelu nebo vymìòte ovladaè.
 
 - V režimu Stand-by ovladaè zobrazuje èas a teplotu vody.
 - V provozním režimu ovladaè zobrazuje èas, teplotu vody v nádrži a spuštìný režim.

Volba režimu

Stisknìte „M“ pro volbu automatického režimu, režimu vytápìní pod podlahou, režimu vodní nádrže.

Režim 
vytápìní

Režim 
TUV nádrže

Poznámka: Když není dostupný režim vytápìní, jsou dostupné ostatní režimy. 
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Kontrola aktuálního parametru

Stisknìte tlaèítko „set“ a pøidržte jej po dobu 5ti vteøin pro spuštìní režimu zadávání parametrù. 
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Popis modulù v regulátoru

Upozornìní: Pouze modøe oznaèený parametr mùže nastavit uživatel tepelného èerpadla.

Parametr Popis Rozsah Nastaveno Poznámka

0
Okolní teplota pro spuštìní bivalentního 

zdroje pro vytápìní
 -10 ºC ~ 10 ºC 10 °C

nastavitelné 

technikem

1
Požadovaná teplota vody TUV

10 ºC ~ 60 ºC 40 °C
nastavitelné 
zákazníkem

2

Rozdíl teploty vody TUV pro opìtovné 

spuštìní tepelného èerpadla 2 ºC ~ 15 ºC 5 °C nastavitelné 

technikem

3
Požadovaná teplota vody pro vytápìní 

10 ºC ~ 60 ºC 40 °C
nastavitelné 

zákazníkem

4
Rozdíl teploty vody vytápìní pro 
opìtovné spuštìní tepelného èerpadla 2 ºC ~ 15 ºC 5 °C nastavitelné 

technikem

5
Odmrazovací cyklus

10 min ~ 90 min 40 min
nastavitelné 
technikem

6
Teplota výparníku pro spuštìní 

odmrazování
 -30 ºC ~ 0 ºC  -7 °C

nastavitelné 
technikem

7
Teplota výparníku pro zastavení 

odmrazování
2 ºC ~ 30 ºC 13 °C

nastavitelné 
technikem

8
Maximální doba odmrazování

1 min ~ 12 min 8 min
nastavitelné 
technikem

9
Obnovení pamìti po výpadku pøívodu 

elektrického proudu (0-ne, 1-ano)
0/1 1

nastavitelné 
technikem

A
Ovladání elektrického expanzního 

ventilu manuální-0/automatické-1
0/1 1

nastavitelné 
technikem

B
Ovládání obìhového èerpadla 0-

neøízeno, 1-øízeno jednotkou TÈ
0/1 1

nastavitelné 
technikem

C
Rychlost otáèek ventilátoru (0-denní 

režim, 1-denní+noèní režim)
0/1 1

nastavitelné 
zákazníkem

D
Stanovená teplota plynu - norma 

pøehøátí
 -F až F 5

nastavitelné 
technikem

E
Nastavení otevøení EE ventilu 

(0=zavøený)
10 až 50 35

nastavitelné 
technikem

F

Požadovaná teplota pro spuštìní 

bivalent. ohøevu vratné vody - neaktivní 0 ºC ~ 50 ºC 15 °C nastavitelné 

technikem

10
11 Teplota nádrže TUV  -9 ºC ~ 99 ºC Namìøeno

12 Teplota výstupní vody  -9 ºC ~ 99 ºC Namìøeno

13 Teplota pro vytápìní  -9 ºC ~ 99 ºC Namìøeno

14 Teplota výparníku  -9 ºC ~ 99 ºC Namìøeno

15 Teplota vratného plynu  -9 ºC ~ 99 ºC Namìøeno

16 Okolní teplota    -9 ºC ~ 99 ºC Namìøeno

17 Teplota výstupního plynu  0 ºC ~ 127 ºC Namìøeno

18 Aktuální otevøení EE ventilu 10 ~ 50 Namìøeno

Minimální teplota v nádrži 35°C



Nastavení parametrù
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Parametr

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

10

11 Teplota nádrže TUV  -9 ºC ~ 99 ºC Namìøeno

12 Teplota výstupní vody  -9 ºC ~ 99 ºC Namìøeno

13 Teplota pro vytápìní  -9 ºC ~ 99 ºC Namìøeno

14 Teplota výparníku  -9 ºC ~ 99 ºC Namìøeno

15 Teplota vratného plynu  -9 ºC ~ 99 ºC Namìøeno

16 Okolní teplota    -9 ºC ~ 99 ºC Namìøeno

17 Teplota výstupního plynu  0 ºC ~ 127 ºC Namìøeno

18 Aktuální otevøení EE ventilu 10 ~ 50 Namìøeno

Parametr slouží ke spuštìní bivalentního zdroje dle okolní teploty (bivalentního bodu)

Popis

Nastavená hodnota slouží k nastavení požadované teploty TUV v bojleru, nebo pøi použití 

vyšší teploty k ovládání radiátorového systému.

Rozdíl teploty vody TUV pro opìtovné spuštìní tepelného èerpadla, pøi poklesu teploty o 

nastavenou hodnotu se jednotka opìt spustí.

Ovladání elektronického expanzního ventilu - nastavení pouze pro servisní kontrolu ex. 

ventilu

Nastavená hodnota slouží k nastavení požadované teploty v akumulaèní nádobì. 

Minimální teplota v nádrži 35°C.
Rozdíl teploty vody v akumulaèní nádrži pro opìtovné spuštìní tepelného èerpadla, pøi 

poklesu teploty o nastavenou hodnotu se jednotka opìt spustí.

Nastavená hodnota slouží k aktivaci odtávacího cyklu dle èasové hodnoty.

Teplota výparníku pro spuštìní odmrazování

Nastavená hodnota slouží ke spuštìní bivalentního ohøevu, pøi poklesu pod nastavenou 

hodnotu se zdroj spustí a pøi dosažení teploty o 4°C vyšší se automaticky zastaví. Tento 
parametr není aktivován pokud je spuštìn parametr 0. (nastavení pouze technikem)

Ovládání obìhového èerpadla, pøi nastavení 0-není obìhové èerpadlo ovládáno jednotkou 

TÈ a stále bìží, pøi nastavení 1-spouští spoleènì s TÈ a to podle pokynù jednotky 60 vteøin 
pøed spuštìním jednotky a 30 vteøin po zastavení jednotky

0 - denní režim - ventilátor snižuje rychlost pouze podle okolní teploty, 1 - denní+noèní 

režim - ventilátor snižuje otáèky na nízkou rychlost v dobì od 20:00 do 8:00 a podle okolní 
teploty.

Stanovená teplota plynu - norma pøehøátí - nastavitelné pouze technikem

Nastavení otevøení EE ventilu (0=zavøený)  - nastavení pouze pro servisní kontrolu ex. 

ventilu

Teplota výparníku pro zastavení odmrazování

Maximální doba odmrazování

Obnovení pamìti po výpadku pøívodu elektrického proudu, v pøípadì nastavení 0 se 

jednotka po výpadku vrátí do továrního nastavení, v nastavení 1 jednotka po výpadku 
proudu uchová nastavené parametry v pamìti.



Nastavení parametrù
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Stisknìte tlaèítko „set“ a pøidržte jej po dobu 5ti vteøin a na ovladaèi se zobrazí hodnoty 
parametru od 0 do 18 v poøadí zaèínající od aktuální nastavené hodnoty.

Pro aktivaci stisknìte tlaèítko „set“ a na displeji se zobrazí blikající hodnota.

Stisknìte tlaèítko „    “ nebo „   “ a upravte hodnotu.

Opìt stisknìte tlaèítko „set“ pro potvrzení hodnoty.

Displej zobrazí potvrzenou hodnotu a vrátí se do režimu Stand-by nebo do provozního 
režimu v následujících cca 5ti vteøinách. 

V režimu vypnutí nebo spuštìní stisknìte tlaèítko „set“ a poté tlaèítko „    “ nebo „   “, abyste 

zkontrolovali, zda jsou teplotní parametry tepelného èerpadla v rozmezí 0 – 18.

Poznámka: Všechny parametry mohou být zmìnìny v rámci režimu Stand-by nebo nìkterého 
z provozních režimù.

Nastavení èasu

Stisknìte tlaèítko „set“ pro aktivaci režimu nastavení èasu.

Když na displeji blikají hodnoty hodin, stisknìte tlaèítka „   “ nebo „   “ pro nastavení èasu a 
potvrïte toto nastavení opìtovným stiskem tlaèítka „set“.

Když na displeji blikají hodnoty minut, stisknìte tlaèítka „   “ nebo „   “ pro nastavení èasu a 
potvrïte toto nastavení opìtovným stiskem tlaèítka „set“. 

Stiskem tlaèítek „   “ a „   “ spustíte funkci zamknutí tlaèítek, pro spuštìní funkce odemknutí 
je znovu stisknìte. 



Nastavení èasovaèe ZAP/VYP

Stisknìte tlaèítko „    “ pro aktivaci nastavení èasovaèe na hodnoty TIMER 1 nebo TIMER 2.

Stisknìte opìt tlaèítko „    “ a na ovladaèi se zobrazí a na displeji se zobrazí pouze blikající 
ukazatel hodin a kontrolka ON. Stisknìte tlaèítka „   “ nebo „   “ pro nastavení èasu, ve který 
má dojít ke spuštìní zaøízení. 

Stejným zpùsobem proveïte nastavení minut na èasovaèi. 

Po ukonèení nastavení spuštìní èasovaèe (TIMER ON), stisknìte tlaèítko „    “ pro nastavení 
vypnutí èasovaèe (TIMER OFF). Zobrazí se blikající ukazatel hodin a kontrolka OFF. 
Stisknìte tlaèítka „   “ nebo „   “ pro nastavení èasu, ve který má dojít k vypnutí zaøízení.

Stejným zpùsobem proveïte nastavení minut na èasovaèi. 

Stisknìte tlaèítko „    “ pro koneèné potvrzení nastavení.

Když byl èasovaè nastaven, na ovladaèi se objeví ikonky ON a OFF.

Nastavení èasovaèe TIMER 2 mùže  být provedeno stejným zpùsobem. 

Zrušení nastavení èasovaèe ZAP/VYP

Stisknìte tlaèítko „    “ pro aktivaci èasovaèù TIMER 1 nebo TIMER 2, kdy aktivní èasovaè 
bude blikat.
 
Stisknìte tlaèítko „set“ pro vypnutí èasovaèe. 

Když na ovladaèi nejsou zobrazeny ikonky ON a OFF, nastavení èasovaèe bylo zrušeno.

Poznámka: Všechny parametry mohou být zmìnìny v rámci režimu Stand-by nebo nìkterého 
z provozních režimù.
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Pøehled chybových kodù
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V pøípadì vyhodnocení chyby nebo ochrany zobrazené na LCD displeji, regulátor okamžitì odstaví 
tepelné èerpadlo z provozu. Po odstranìní závady je nutné jednotku resetovat, vypnutím a 
opìtovným spuštìním jistièe pøed tepelným èerpadlem. 

Ochrana/Selhání
Zobrazení na 

ovladaèi
Možná pøíèina Kontrola a øešení

Porucha èidla teploty vytápìní PP1

Porucha èidla teploty výstupní vody PP2

Porucha èidla teploty výparníku PP3

Porucha èidla teploty vratného plynu PP4

Porucha èidla okolní teploty PP5

Ochrana pøehøátí výstupního plynu PP6

Teplota vratné vody je pøíliš 

vysoká nebo není v systému 

dostatek chladiva

Nastavte nižší požadovanou 

teplotu vody. Zkontrolujte 

chladivo

Zimní ochrana proti námraze PP7
Pøíliš nízká okolní teplota a nízká 

teplota vratné vody
Není nutný žádná zásah

Porucha èidla výstupního plynu PP8
Zkrat na èidle nebo pøerušený 

obvod

Zkontrolujte, zda je èidlo v 

poøádku nebo vymì�ne pøíslušné 

èidlo

Porucha èidla teploty nádrže TUV PP9
Zkrat na èidle nebo pøerušený 

obvod

Zkontrolujte, zda je èidlo v 

poøádku nebo vymì�ne pøíslušné 

èidlo

Ochrana pøed vysokou teplotou vody PP10
Pøíliš vysoká teplota vody 70°C z 

jednotky (v nádrži) 

Zkontrolujte ovládání pro 

bivalentní zdroj.

Ochrana pøed nízkou teplotou vody PP11
Pøíliš nízká teplota vody 4°C pro 

odtávání.

Zkontrolujte ovládání pro 

bivalentní zdroj. Zvyšte teplotu 

vody v nádrži min. 35°C.

Ochrana pøed vysokým provozním tlakem EE1

1. Pøíliš mnoho doplnìného 

chladiva

2. Polo-tekuté chladivo proniká z 

výparníku do kompresoru

3. Porucha EE ventilu

1. Odstraòte nadbyteèné 

chladivo

2. Zkontrolujte a nastavte EE 

ventil, ujistìte se, že èidlo EE 

ventilu je správnì pøipojeno k 

potrubí návratového plynu

3. Zkontrolujte, zda není EE 

ventil vadný a pokud je to nutné, 

vymìòte jej

Ochrana pøed nízkým provozním tlakem EE2

1. Zkontrolujte, zda není ucpaný 

suchý fi ltr

2. Porucha EE ventilu

3. Nedostatek chladiva

1. Zkontrolujte, opravte nebo 

vymìnte fil tr

2. Zkontrolujte, zda není EE 

ventil vadný a pokud je to nutné, 

vymìòte jej

3. Doplòte pøíslušné chladivo

Nedostateèný prùtok vody EE3
Prùtokový ventil není souèástí 

jednotky TÈ

Zkontrolujte, zda není prùtokový 

ventil vadný a pokud je to nutné, 

vymìòte jej

Špatná fáze/chybìjící fáze EE4 Špatná fáze nebo nedostatek fází

Zkontrolujte kabelové pøipojení k 

el. síti, zda jsou fáze zapojeny v 

správném poøadí

Odmrazování

Porucha komunikace EE8
Porucha komunikace mezi PCB a 

ovladaèem

Zkontrolujte, jestli  je spojení v 

dobrém stavu nebo je nutná 

výmìna.

Zkrat na èidle nebo pøerušený 

obvod

Zkontrolujte, zda je èidlo v 

poøádku nebo vymì�ne pøíslušné 

èidlo



Prvky ochrany tepelného èerpadla

PRESOSTAT - Ochrana pøed vysokým a nízkým tlakem chladícího plynu – nejvyšší prvek 

ochrany zabezpeèení tepelného èerpadla. 

Ochrana pøed vysokým tlakem zajiš�uje, že tepelné èerpadlo nebude poškozeno v pøípadì, kdy dojde 
k pøetlaku plynu. Ke zvýšení tlaku chladícího plynu mùže dojít i v pøípadì, že není dodržený 
dostateèný prùtok vody výmìníkem, nebo není prùtok žádný (napø. ucpaný filtr,nefunkèní obìhové 
èerpalo). Chladící plyn nemá možnost odevzdat energii médiu a dochází k vypnutí ochrany vysokého 
tlaku (EE 1).  
Ochrana pøed nízkým tlakem vysílá signál, když dojde k úniku chladiva z potrubí a jednotka èerpadla 
nemùže být udržována v chodu (EE 2).

Kontrola automatického odmrazování

Když je vzduch velmi vlhký a studený, na výparníku se mùže vytvoøit led. V tom pøípadì se objeví 
tenká vrstva ledu, která postupnì narùstá po celou dobu co je èerpadlo zapnuto. Když teplota 
výparníku klesne pøíliš nízko, bude aktivována automatická kontrola odmrazování, která obrátí cyklus 
tepelného èerpadla, takže horký chladící plyn je vpouštìn do výparníku po velmi krátkou dobu, aby jej 
odmrazil.

  - K automatickému odmrazování dochází na základì informace èidla na výparníku, které pøi
    nastavené teplotì (-7°C) spustí režim odtávání. Ukonèení odmrazování dojde po dosažení
    nastavené vypínací teploty (+18°C).
  - Manuální odmrazování je øízeno èasovì, kdy je nastavena perioda (40min.), po které se
    spouští režim odmrazování. K vypnutí režimu dochází po dosažení vypínací teploty
    odmrazování (+18°C).

PRESOSTATY

Dùležité poznámky: pokud porucha nemùže být odstranìna neprodlenì, abychom mohli analyzovat 
problém samotný, budeme potøebovat znát zprávu (chybový kód) který je zobrazen na ovladaèi, 
stejnì jako hodnoty nastavení (parametr na LDC displeji) a režim tepelného èerpadla (okolní teplotu, 
teplotu vody na vstupu/výstupu a teplotu výparníku) tìsnì pøed poruchou nebo, pokud to není 
možné, tìsnì po ní. Prosím zaznamenejte tyto informace a pøedejte je, v pøípadì zavolání, 
zákaznickému støedisku. 
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1. Instalace jednotky

Zaøízení by mìlo být instalováno venku. Instalaèní pozice jednotky by mìla zaruèovat plynulé proudìní 
vzduchu, bez jeho narážení na pøekážku. Zaøízení by mìlo být instalováno v blízkosti odtokového kanálu 
nebo otvoru, aby bylo usnadnìno vypouštìní kondenzaèní vody. Jednotka by mìla být uchycena šrouby 
k betonovému základu a mìla by být podložené gumovou antivibraèní vložkou. Místo umístìní by se 
mìlo v pøípadì, že bude jednotka sloužit i v prùbìhu léta k ohøevu TÚV voleno tak aby nešíøila hluk do 
otevøených oken prostor urèených k odpoèinku. Tepelné èerpadlo musí být umístìno nim. 300 mm nad 
terénem. 

Instalaèní pokyny

Nasávání      
vzduchu

Nasávání      
vzduchu

Ochlazený
vzduch

Více než 500mm od víka

     Více
      než
   500mm

Více než 
500mm

 Více než 
 2 000mm

     Více
      než
   500mm

Volný prostor vyžadovaný pro horizontální tepelné èerpadlo

Upozornìní: Neumis�ujte èerpadlo do uzavøených prostor s omezeným objemem vzduchu, kde bude 
vzduch vycházející z èerpadla znovu nasátý, v blízkosti køoví, které by mohlo blokovat nasávání 
vzduchu. Tyto prostory brání èerpadlu v plynulém pøísunu èerstvého vzduchu, což omezuje jeho 
úèinnost a mùže bránit dostateèné výhøevnosti. 
Viz.níže uvedená schémata vyžadovaných minimálních vzdáleností.

Varování
    - Nevkládejte Vaše ruce ani žádné jiné pøedmìty do výpusti vzduchu a do ventilátoru.

Takové jednání mùže poškodit èerpadlo a zpùsobit poranìní.
    - V pøípadì jakýchkoli odchylek zjištìných na èerpadle prosím ihned pøerušte pøívod

proudu a kontaktujte Vašeho technika. 
    - Dùraznì se doporuèuje umístit okolo pøístroje ochranu, aby bylo dìtem zabránìno v

pøístupu k èerpadlu. 
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 Propojení nádrže s jednotkou by mìlo být provedeno odbornou firmou. Použitý prùmìr propojovacího 
potrubí by mìl odpovídat požadovaným prùmìrùm a potrubí by mìlo být co nejlépe zaizolováno. 
Jednotka Tepelného èerpadla musí být opatøena prùtokovým topenáøským filtrem pro zamezení vniku 
neèistot do výmìníku. Akumulaèní nádrž by mìla být osazena odpovídající expanzní nádrží proti 
poškození èerpadla nárustem tlaku a odvzdušòovací hlavici. Uživatelský tlak vody by mìl být nižší než 
0.6 Mpa.

3. Pøíklady projetkù

Existuje mnoho možností zapojení tepelného èerpadla do topného okruhu objektu. Lze ho použít pro 
podlahový i radiátorový pøenos tepla. Pro podlahové topení a topení s použitím velkoobìmových 
radiátorù, nebo potrubí, doporuèujeme použít menší akumulaèní nádrž z dùvodù dostateèné akumulace 
tepla použitou technologií. Voda z taktovací nádrže se doporuèuje do topného okruhu mísit za pomoci 
trojcestného smìsovacího ventilu s jednoduchou automatickou regulací za pomoci pokojového 
termostatu v referenèní místnosti, pøípadnì s ekvitermní regulací topného systému. Návrh 
požadovaného výkonu jednotky by mìl být proveden na základì tepelného auditu stavby, kdy 
nedoporuèujeme vytápìt tepelným èerpadlem objekty bez úpravy tepelné propustnosti pláštì (izolaèní 
dvojskla oken, zateplení fasády a støechy). Firma nemùže nést zodpovìdnost za montáž jednotek do 
domù neodpovídajícím tìmto podmínkám.   

2. Instalace akumulaèní nádrže

Akumulaèní (taktovací) nádrž by mìla být umístìna co nejblíže, v místì s dostateènou nosností a s 
teplotou okolního vzduchu vyšší než 0 °C. Její objem by mìl být minimálnì 15 až 20 litrù na 1 KW výkonu 
èerpadla. Taktovací nádrž mùže být uvnitø øešena s anebo bez šnekového výmìníku tepla z topné vody 
èerpadla, pøípadnì mùže obsahovat dva výmìníky pro zapojení dalších tepelných zdrojù dodávajících 
teplo do taktovací nádrže (krbová vložka s vodním výmìníkem, solární panely, kotel na tuhá paliva). Pro 
pøípad, že je použit šnekový výmìník, musí být primární venkovní topný okruh (tepelné èerpadlo – 
taktovací nádrž) být ošetøen nemrznoucí smìsí proti poškození tepelného èerpadla mrazem. V pøípadì 
mísení primárního okruhu topné vody z tepelného èerpadla s se sekundárním topným okruhem budovy 
musí být nemrznoucí smìsí ošetøena celá otopná soustava budovy.
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Akumulaèní 
nádoba

3-cestný 
ventil

Tepelné 
èerpadlo

Bojler

Topný 
systém



Pøíprava pøed zkušebním provozem

A) Zkontrolujte jednotku ohøívaèe vody tepelného èerpadla:
- Zkontrolujte, zda je jednotka øádnì zakrytována a nenacházejí se na povrchu ani v jejím vnitøku cizí
  pøedmìty. 
- Zkontrolujte, zda je jednotka øádnì naplnìna a odvzdušnìna nemrznoucí smìsí technické
  destilované vody (nevytváøí vodní kámen) a prophylen glykolu nebo jiné smìsi.
- Zkontrolujte tlak vody v jednotce.
B) Zkontrolujte elektrické zapojení
- Zkontrolujte, jestli napìtí souhlasí s požadovaným napìtím uvedeným v tomto dokumentu a na
  štítku jednotky. 
- Zkontrolujte, zda-li je provedena vhodná prípojka el. síte a jestli souhlasí se schématem 
  zapojení TC.
C) Zkontrolujte systém potrubí
- Zkontrolujte, zda je systém potrubí, systém pøítoku a výtlaku vody,  manometr, èidlo teploty nádrže,
  ventil a vodní èerpadlo správnì instalovány.
- Zkontrolujte, že všechny ventily, které mají být v systému otevøené, již byly otevøeny a ty, které mìly
  být zavøené byly zavøeny a nedochází nikde k úniku topné kapaliny.

Spuštìní tepelného èerpadla

Opìtovné zprovoznìní èerpadla 

Pokud jste vyèistili tepelné èerpadlo po topné sezónì, mìli byste podstoupit následující kroky k jeho 
opìtovnému uvedení do provozu pøed topnou sezónou:
- Zkontrolujte nejprve, zda v potrubí nejsou žádné neèistoty a zda nejsou žádné konstrukèní
  problémy.
- Zkontrolujte, zda jsou armatur na pøítoku a odtoku dostateènì upevnìny k tepelnému èerpadlu.
- Znovu zapojte tepelné èerpadlo do sítì a spus�te jej. 
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- Zkušební provoz jednotky by mìl být pro uznání záruky proveden odbornými pracovníky
  proškolenými na montáž tepelných èerpadel NORDline.
- Zapnìte pøívod proudu a spus�te tepelné èerpadlo, hlavní systém se spustí automaticky po 
  3 minutách. Zkontrolujte, zda se ventilátor a vodní èerpadlo toèí ve smìru šipky na jednotce
  (doprava). Pokud se toèí ve špatném smìru, vypnìte ihned pøívod proudu a upravte poøadí fází. 
- Zjistìte, že se èerpadlo plynule toèí a nevydává žádný neobvyklý zvuk a nedochází k vypínání
  jednotky v krátkých intervalech pod 15 minut, což by znatelnì zkrátilo životnost kompresoru
  jednotky . 
- Zkontrolujte, zda jednotka dodává teplou vodu a sledujte po nejakou dobu provoz tepelného
  cerpadla (obecne se hovorí o 3 dnech) potom mužeme prejít na normální provoz.
- V dobì nízkých teplot provádìjte pravidelnou kontrolu jednotky a v pøípadì jejího namrzání
  pøenadstavte perametry pro odtávání vzdušné námrazy. 

Zkušební provoz



Tepelné èerpadlo je plnì automatizované zaøízení, které je pravidelnì kontrolováno bìhem svého 
použití. Pokud je možné dlouhodobì úèinnì udržovat jednotku, provozní spolehlivost a životnost 
jednotky bude výraznì zvìtšena. 

Údržba provádìna uživatelem

- Èasto kontrolujte pøívod vody a odvodnìní. Pøísun vody a vzduchu do systému by mìl být dostateèný,
  aby nebyl omezen jeho výkon a spolehlivost.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny procesy v jednotce èerpadla funkèní a vìnujte zvláštní pozornost
  provoznímu tlaku chladícího systému.
- Pravidelnì kontrolujte zdroje napìtí a zapojení kabelù. Kdyby jednotka èerpadla zaèala fungovat 
  nestandardnì nebo kdybyste zaznamenali zápach z elektronických souèástek, zaøiïte jejich vèasnou
  opravu nebo výmìnu.
- Mìli byste peèlivì zkontrolovat všechny souèásti jednotky èerpadla a zcela naplnit systém vodou, než
   ji poté opìt zapnete.

- Zajistìte snadný pøístup k servisnímu panelu.
- Udržujte prostor obklopující tepelné èerpadlo bez volnì ležícího organického odpadu.
- Proøezávejte vegetaci v blízkosti tepelného èerpadla tak, aby byl v okolí èerpadla dostatek volného
  prostoru. 
- Zabraòte dešti, aby stékal ze støechy pøímo na tepelné èerpadlo. Instalujte správné odvodnìní. 
- Nepoužívejte tepelné èerpadlo pokud bylo zaplaveno. Neprodlenì kontaktujte kvalifikovaného
  technika, aby tepelné èerpadlo prohlédl a opravil jej, pokud se to ukáže být nezbytné.

- Filtr topné vody primárního okruhu musí být pravidelnì èištìn, aby byla zajištìna dodávka èisté
  vody do systému, v opaèném pøípadì mùže být jednotka poškozena kvùli ucpanému vodnímu filtru. 
- Pravidelnì kontrolujte tlak vody v systému a funkènost odvzdušòovací hlavice a expanzní nádoby.  
- Zkontrolujte, zda vodní èerpadlo a ventily vodovodního potrubí pracují normálnì a zda se nìkde
  vyskytuje únik vody .
- Pravidelnì èistìte (jednou za 1—2 mìsíce) vzduchovou èást tepelného èerpadla od pevných
  neèistot a prachu, aby bylo dosaženo dobrého proudìní vzduchu. 
- Pokud bude zarízení vypnuto po delší dobu, vypustte vodu z potrubí jednotky, odpojte prívod
  proudu, zakryjte ochranným krytem a dukladne zkontrolujte celý systém než znovu jednotku spustíte
  a uvedete do provozu.
- V pøípadì naplnìní jednotky tepelného èerpadla tvrdou vodou, mùže èasem dojít ke snížení výkonu
  jednotky vlivem usazení vodního kamene ve vodním výmìníku. Vodní kámen by mìl být z nádrže
  odstranìn bìžnými prostøedky.
- Pokud cokoliv s jednotkou není v poøádku a zákazník není schopen problém vyøešit, kontaktujte
  Vašeho dodavatele a nebo naší spoleènost , abychom Vám mohli vèas poslat odborného
  pracovníka, který by problém odstranil.

Údržba
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Údržba provádìna servisním technikem
Doporuèená servisní prohlídka technikem jednou roènì.
- Kontrola vysokotlakého chladícího okruhu.
- Kontrola elektrického zapojení.
- Kontrola vodního okruhu tepelného èerpadla.
- Kontrola funkce všech senzorù.



Prùvodce øešení problémù

Nesprávná instalace mùže zpùsobit elektrický výboj, který mùže vést ke smrti nebo vážnému 
poranìní uživatelù, montérù nebo dalších osob, kvùli úrazu proudem a mùže také zpùsobit 
poškození majetku. Nepokoušejte se upravovat vnitøní uspoøádání tepleného èerpadla. 
-  Udržujte své ruce a vlasy v dostateèné vzdálenosti od listù ventilátoru abyste pøedešli poranìní.
-  Nepokoušejte se jej nastavit nebo opravit bez pøedchozí konzultace s Vaším prodejcem, nebo
   Vaším specializovaným technikem.
-  Pøeètìte si celý instalaèní a uživatelský manuál pøed tím, než pøistoupíte k používání nebo
   nastavení jednotky èerpadla. 
-  Spus�te èerpadlo nejdøíve 24 hodin po jeho instalaci, abyste pøedešli poškození kompresoru. 

Poznámka: Pøed zapoèetím oprav nebo údržby vypnìte napájení.

Problémy

Projevy

Øešení

1. Zkontrolujte pøívod proudu (vedení,pojistky…)

tepelné èerpadlo (TÈ) nefunguje

displej se nerozsvítí a vantilátor/kompresor nevydává žádný zvuk

Možná pøíèina 

1. Žádný proud.

Problémy

Projevy

Øešení

1. Zkontrolujte elektrické vedení ventilátoru. 

Vymìòte kondenzátor nebo motor ventilátoru, 

pokud je to nutné.

2. Zkontrolujte elektrické vedení kompresoru. 

vymìòte kondenzátor nebo kompresor, pokud je 

to nutné.

3. Umožnìte dostateèný obìh vzduchu.

4. Nastavte správnou teplotu.

5. Nechejte si technikem zkontrolovat nastavení 

pro režim odtávání.

6. Nechejte si specializovaným technikem 

chladících zaøízení zkontrolovat TÈ.

7. Nedostateèná výkonová kapacita TÈ 7. Instalujte vìtší model nebo další TÈ.

1. Kompresor funguje, ale ventilátor ne.

2. Ventilátor funguje, ale kompresor ne.

5. Velké množství ledu na výparníku.

3. TÈ nebylo umístìno na vhodném místì.

4. Špatné nastavení teploty

6. Nedostatek chladiva

TÈ funguje normálnì, ale neprobíhá vytápìní, nebo je nedostateèné

displej zobrazuie teploty, ale žádné chybové kódy

Možná pøíèina 
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Problémy

Projevy

Øešení

1. Není tøeba nic dìlat

2. Pokuste se lokalizovat místo úniku vody,pokud 
se nejedná o kondenzát, kontaktujte technika pro 
odstranìní netìstnosti.

Možná pøíèina 

2. Jedná se o únik vody

Únik vody

1. Jedná se o kondenzaci zpùsobenou vlhkostí 
vzduchu

pod èerpadlem je urèité množství vody



Problémy

Projevy

Øešení

1. Zkontrolujte polohu TÈ a odstraòte všechny 

neèistoty, které se mohou dostat na výparník.

2. Pokud je nastavená teplota vody v aku nádrži 

pøíliš nízká, nedostává se energie pro zpìtný 

režim odtávání jednotky.Zvyšte teplotu v aku 

nádrži.

3. Zmenšete vzdálenost mezi TÈ a aku nádobou 

dle pøedepsaných parametrù (technické a 

výkonové parametry).

4. Zkontrolujte nastavení funkce odmrazování, 

popøípadì kontaktujte technika.

5. Zkontrolujte napìtí ve vedení k 4-cestnému 

ventilu. Pokud je namìøen el.potenciál, vymìòte 

cívku. Pokud problém pøetrvává, nechejte TÈ 

zkontrolovat technikem chladících zaøízení.

6. Nechejte TÈ zkontrolovat technikem 

chladících zaøízení.

2. Nízká teplota vody

Na výparníku se vytvoøilo velké množství ledu 

Výparník je z vìtšiny pokryt vrstvou ledu

Možná pøíèina 

1. Nedostateèný pøísun vzduchu

3. Nedodržení pøedepsané pvzdálenosti mezi TÈ 

a aku nádrží.

4. Nesprávné nastavení automatické kontroly 

odmrazování

5. 4-cestný ventil je mimo provoz

6. Nedostatek chladiva

Upozornìní: Pouze modøe oznaèené øešení problémù mùže provést uživatel tepelného èerpadla.
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Protimrazová ochrana

Technické a výkonové parametry

Protinámrazová ochrana

- V pohotovostním "stand-by" režimu systém detekuje teplotu vracející se vody (=teplotu  
pøitékající vody) Tin a okolní teplotu Tw. 

- Když Tw ≤ 0°C a Tin ≤ 4°C systém spustí první stupeò protinámrazové ochrany spuštìním 

vodního èerpadla, dokud Tw ≥ 2 °C nebo Tin ≥ 15 °C.

- Když Tw ≤ 0°C a Tin ≤ 2°C systém spustí druhý stupeò protinámrazové ochrany spuštìním 

ohøívání, dokud Tw ≥ 2 °C nebo Tin ≥ 15 °C.
- Když Tw selže, systém by mìl spustit protinámrazovou ochranu v závislosti na Tin; pokud Tin 

selže, systém by mìl spustit protinámrazovou ochranu v závislosti na Tw (jen pro první stupeò 
protinámrazové ochrany). Pokud Tin a Tw oboje selžou, systém nespustí protinámrazovou 
ochranu. 

- Když se v systému objeví porucha a nespustí se kompresor, spustí se pouze první stupeò 
protinámrazové ochrany. 

- Ovladaè vedení v pøípadì této poruchy zobrazí PP7

Schéma funkce tepelného èerpadla



Technické a výkonové parametry TÈ WWBC øady STANDARD+

Ohøev TUV (teplé užitkové vody)
 -zásobníkový ohøev samostatným bojlerem
 -zasobníkový ohøev plovoucím bojlerem v
  akumulaèní nádobì
 -vnitøní výmìník nebo externí výmìník pro bojlery
  bez vnitøního výmìníku nebo pøi nedostaèující
  velikosti
 -prùtokový ohøev
 -vynucený ohøev
 -kombinace se solárním ohøevem

Solární systém:
 -pøes 30 zpùsobù zapojení

Krbová vložka:
 -V pøípadì nabíjení zásobníku z krbu, je vypnuto
  tepelné èerpadlo (pomocí externího èidla v      
  akumulaèní nádobì)

Nemrznoucí kapalina:
 -doporuèený typ nemrznoucí smìsi pro tepelné
  èerpadlo Standard je TERMOFROST P.
  Øedìní, dle konzultace s dodavatelem smìsi,
  popøípadì s montážní firmou.

 -Zdrojem tepla je energie venkovního vzduchu                  
 -Pracuje až do -25°C
 -Je urèeno pro bez obslužný ohøev vody do 55°C.
 -Je vhodné pro podlahové i radiátorové systémy
 -Kompaktní jednoduchá konstrukce
 -Drátové i bezdrátové ovládání

Výhody k
 -Vhodné pro instalace, kde není prostor v budovì.

Zdroj tepla: nasávaný vzduch

Místo instalace: exteriér domu

Tlumení hluku:
 -kompresor scroll bez mechanicky pohyblivých
  pístù a ventilù

Odtávání: øízení teplotou a èasem, provedení
  horkými plyny

Odvod kondenzátu: otvorem ve spodním krytu

Ovládací jednotky:
 -elektronický regulátor (standardnì)
 -bez snímání prostorové teploty (øešeno externím
   termostatem)

Podpora pøipojení k topnému systému:
 -Zapojení bez vyrovnávacího zásobníku, pøímo
  k topnému systému
 -Zapojení s vyrovnávacím zásobníkem
 -Podpora pro zásobníky s plovoucím bojlerem

Vyrovnávací zásobník (akumulaèní nádrž):
 -je tøeba posoudit
 -lze nabíjet tzv. vynucenì, kdy dojde k nabití na
  požadovanou teplotu. 

Bivalentní zdroj:
 -Internì není instalován
 -Podpora elektrických patron v toku nebo v nádrži
 -Podpora externích zdrojù (stávající plynové,
  elektrické a jíné kotle)

Topný systém:
 -Øízení podle prostorové teploty
 -Øízení ekvitermní s vazbou na prostor
 -integrace s nadøízenými regulátory napø. øízení
  topných okruhù po místnostech je možná

ompaktní venkovní jednotky
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Technické a výkonové parametry TÈ WWBC øady STANDARD+ 
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MODEL WWBC 9,5 H-B/P WWBC 13,5 H-B-S WWBC 19,5 H-B-S

Technické data

Teplotní rozsah nasávaného vzduchu

Teplotní rozsah topného systému

Pøíruba topné a vratné vody 1'' 1'' 1''

Prùtok vzduchu-primární strana 1 800 m3/h 3 600 m3/h 4 400 m3/h

Objemový prùtok-topná strana 1,630 m3/h (   T=5°C) 2,320 m3/h (   T=5°C) 3,350 m3/h (   T=5°C)

Ochrana pro zamrznutí topné vody

Tlaková ztráta-topná strana 19,7 kPa 38 kPa 76,4 kPa

Objem vody ve výmìníku 1,45 L 2,0 L 2,3 L

Provozní tlak topné vody

Chladící okruh

Chladivo

Množství chladiva 1,3 kg 2,0 kg 2,5 kg

Odtávání

Zpùsob odtávání

Ohøev sbìrné vany kondenzátu

Odvod kondenzátu

vypínání nízkotlakého presostatu

vypínání vysokotlakého presostatu

Elektrické údaje

Napájení 230 V/1 PH/50 Hz 400 V/3 PH/50 Hz 400 V/3 PH/50Hz

Pøíkon 2,5 kW 3,9 kW 4,8 kW

Max.rozbìhový proud 28 A 30 A 37,5 A

Max.provozní proud  12 A 7,9 A 9,1 A

Min.jistiè (A) 20C 20C 20C

Pøíkon ventilátoru 50 W 120 W 120 W

Pøívodní vedení pro kompresor (n x mm2) 3 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5

Kompresor Toshiba Rotaèní Copeland Scroll Copeland Scroll

Lelektronická regulace LCD

Otvorem ve spodním krytu 

0,2 Mpa

4,2 Mpa

HT16218

 -25°C až +35°C

 +15°C až +60°C

ANO (instalován topný kabel)

Min. 0,1 Mpa   -   Max. 0,6 MPa

R410a

Automatické (manuální)

Reverzní chod (horkým chladivem)

ANO (instalován topný kabel)

MODEL WWBC 9,5 H-B/P WWBC 13,5 H-B-S WWBC 19,5 H-B-S

Mechanické údaje 

Výška (mm) 690 1260 1260

Šíøka (mm) 1115 1119 1119

Hloubka (mm) 425 425 425

Hmotnost (kg) 88 / 96 153 / 172 156 / 175

Povrchová úprava

Barva

Krytí (EN 60 529)

Výmìník

Používaný olej v kompresoru

Hluènost

Akustický tlak (dB) vzdálenost 1 m 53,36 54,43 54,43

Bivalentní-pomocný zdroj

Elektrické vložky v Aku nádobì

FV68S

podporováno 2 x 3 až 4,5 kW

Komaxit

Bílá

IP 24

Trubkový,materiál Cu



Technické a výkonové parametry TÈ WWBC øady STANDARD+ 

Výkon 7/35 (kW) 9,6 Výkon 7/35 (kW) 12,9 Výkon 7/35 (kW) 15,2

COP / pøíkon (kW) 4,2/2,3 COP / pøíkon (kW) 4,05/3,2 COP / pøíkon (kW) 4,1/3,7

Výkon 2/35 (kW) 7 Výkon 2/35 (kW) 10,6 Výkon 2/35 (kW) 12,1

COP / pøíkon (kW) 3,3/2,1 COP / pøíkon (kW) 3,5/3,05 COP / pøíkon (kW) 3,5/3,4

Výkon -2/35 (kW) 6,34 Výkon -2/35 (kW) 9,33 Výkon -2/35 (kW) 10,3

COP / pøíkon (kW) 3,05/2,08 COP / pøíkon (kW) 3,1/3,01 COP / pøíkon (kW) 3,05/3,38

Výkon -7/35 (kW) 5,2 Výkon -7/35 (kW) 7,3 Výkon -7/35 (kW) 8,33

COP / pøíkon (kW) 2,55/2,04 COP / pøíkon (kW) 2,45/2,98 COP / pøíkon (kW) 2,48/3,36

Výkon 7/45 (kW) 8,5 Výkon 7/45 (kW) 12,1 Výkon 7/45 (kW) 14,2

COP / pøíkon (kW) 3,2/2,7 COP / pøíkon (kW) 3,1/3,91 COP / pøíkon (kW) 3,15/4,52

Výkon 2/45 (kW) 7 Výkon 2/45 (kW) 9,67 Výkon 2/45 (kW) 11,2

COP / pøíkon (kW) 2,9/2,4 COP / pøíkon (kW) 2,6/3,72 COP / pøíkon (kW) 2,7/4,14

Výkon -2/45 (kW) 5,78 Výkon -2/45 (kW) 8,37 Výkon -2/45 (kW) 9,38

COP / pøíkon (kW) 2,45/2,36 COP / pøíkon (kW) 2,3/3,64 COP / pøíkon (kW) 2,3/4,08

Výkon -7/45 (kW) 3,94 Výkon -7/45 (kW) 6,44 Výkon -7/45 (kW) 7,37

COP / pøíkon (kW) 1,85/2,31 COP / pøíkon (kW) 1,8/3,58 COP / pøíkon (kW) 1,82/4,05

WWBC 9,5 H-B/P WWBC 13,5 H-B-S WWBC 19,5 H-B-S
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Schéma el. zapojení WWBC 9,5 H-B-P

Pevné pøipojení
Pøívodní vedení pro jednotku (n x mm2) 
Vedení pro stykaè elektro kotle (n x mm2)
Vedení pro obìhové èerpadlo (n x mm2)
Vedení pro 3-cestný ventil (n x mm2)

V pøívodním vedení pøíkonu pro jednotku musí být zaøazen vypínaè, který odpojí všechny póly.

Pøipojení do sítì - WWBC 9,5 H-B-P

 
3 x 2,5
2 x 1
2 x 1
2 x 1

FUSE 1: Sklenìná trubièková 
               pojistka T3,15AL250V
FUSE 2; 3: Sklenìná trubièková 
                   pojistka T5AL250V

FUSE 1

FUSE 2 FUSE 3
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Schéma el. zapojení WWBC 13,5 H-B-S, WWBC 19,5 H-B-S

Pevné pøipojení
Pøívodní vedení pro jednotku (n x mm2) 
Vedení pro stykaè elektro kotle (n x mm2)
Vedení pro obìhové èerpadlo (n x mm2)
Vedení pro 3-cestný ventil (n x mm2)

V pøívodním vedení pøíkonu pro jednotku musí být zaøazen vypínaè, který odpojí všechny póly.

Pøipojení do sítì - WWBC 13,5 H-B-S, WWBC 19,5 H-B-S

 
5 x 2,5
2 x 1
2 x 1
2 x 1

U V W

FUSE 1: Sklenìná trubièková 
               pojistka T3,15AL250V
FUSE 2; 3: Sklenìná trubièková 
                   pojistka T5AL250V

FUSE 1

FUSE 2 FUSE 3



Rozmìry jednotky WWBC 9,5 H-B-P pro ukotvení a odvodnìní

Rozmìr patek pro jednotky WWBC

Náhled pøipojení jednotky

Rozmìry pro uchycení jednotky 
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Rozmìry jednotky pro odvodnìní

Rozmìry jednotek WWBC 13,5 + 19,5 H-B-S pro ukotvení a odvodnìní

Rozmìry jednotky pro odvodnìní

Rozmìry pro uchycení jednotky 
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AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ 
STØEDISKO

Montáž zajiš�uje  spoleènost NOSRETI a.s.
 Centrální servis pro ÈR

Telefon: 595 696 650
Mobil: 602 551 341

www.nosreti.cz  
e-mail:  servis.elektro@nosreti.cz 

 
Firma zajiš�uje základní poradenství,  návrh a montáž tepelných 

èerpadel,  provádí záruèní a pozáruèní servis.

Informace o provádìní montáží 
tepelných èerpadel znaèky 
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