
модели:
 – alfea extensa duo (+) 5
 – alfea extensa duo (+) 6
 – alfea extensa duo (+) 8
 – alfea extensa duo (+) 10

модели:
 – alfea excellia duo 11 - монофазен
 – alfea excellia duo 14 - монофазен
 – alfea excellia duo 11 - трифазен
 – alfea excellia duo 14 - трифазен
 – alfea excellia duo 16 - трифазен

Alfea extensa duo (+) 
Alfea excellia duo

Термопомпа въздух/вода 
комплект с бойлер за БГВ

ИНСТРУКЦИЯ 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
ЗА ИНСТАЛАТОРИ 

И КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

ЗАПАЗЕТЕ 
ЗА СЛЕДВАЩИ СПРАВКИ

www.atlantic-comfort.bg
Натоящата инструкция може да 
бъде променяна без предвари-

телно уведомление.
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1. Инструкции, които трябва да се прочетат преди 
употреба на уреда

Моля, спазвайте следващите инструкции за да из-
бегнете риска от нараняване или неправилна упо-
треба на уреда

1.1. Инструкции за безопасност

1.1.1. Включване
 ● Не включвайте уреда, докато не са свързани 

всички връзки.
 ● Не се опитвайте да инсталирате уреда сами.
 ● Тази термопомпа изисква монтаж от квалифици-

ран специалист.
 ● Инсталацията задължително изисква заземле-

ние и електрически предпазител.
 ● Не променяйте електрическото захранване.
 ● Уредът не е пожароустойчив и не трябва да бъде 

монтиран във взривоопасна среда.

1.1.2. Употреба
 ●  Не позволявайте на деца да вкарват предмети 

в защитната решетка на вентилатора, или да се 
качват върху външното тяло на уреда. Ламелите 
на външния топлообменник са много тънки и мо-
гат да причинят порязване.

 ●  Да не се възпрепятства циркулацията на въздух 
през външния топлообменник.

 ●  Външното тяло задължително да се бъде монти-
рано навън (на открито). Ако е нужен навес, той 
трябва да има големи отвори от 4-те страни, като 
се спазват отстоянията на инсталацията (прове-
рете при вашия монтажник).  

 ●  Не се качвайте върху външното тяло.
 ●  Консултирайте се с Вашия инсталатор преди да 

правите всякакви промени в помещенията, къде-
то е монтиран уредът.

 ●  Не поставяйте никакви източници на топлина под 
стайния термостат.

1.1.3. Поддръжка
 ● Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами.
 ● Този уред не съдържа части, които могат да се 

ремонтират от крайния потребител. Отварянето 
на един или друг капак може да ви изложи на 
опасно електрическо напрежение.

 ● При всички случаи, изключването на захранване-
то не е достатъчно, за да ви защити от електри-
чески удар (кондензатори).

 ● Не отваряйте външното тяло докато работи, по-
ради наличието на кондензатори, в които има ос-
татъчно напрежение.

 ● Изключете електрозахранването, ако има някак-
ви ненормални шумове, миризми или дим, изли-
защ от уреда и се свържете с вашия инсталатор.

 ● Не използвайте агресивни почистващи препара-
ти или разтворители за почистване на тялото на 
уреда.

 ● Не използвайте водоструйка за почистване на 
външното тяло. Това може да повреди въздухо-
обменника и водата да проникне и повреди някои 
електрически компоненти.

1.2. Предпазни мерки и предупреждения 
относно монтажа

1.2.1. Външно тяло
Външното тяло съдържа оборудване за улавяне на 
енергията от околния въздух.
Вашият инсталатор го е монтирал на място, което 
му позволява да работи по оптимален начин.
Нищо не трябва да пречи на циркулацията на възду-
ха през външното тяло.
Управлението на вашата отоплителна система  е 
проектирано според температурата на потока на 
водата и спрямо външната температура (воден кон-
трол).
В студените периоди, влагата замръзва при кон-
такта с топлообменника и се отвежда чрез норма-
лен размразяващ цикъл. Системата за управление 
автоматично контролира цикъла на размразяване, 
работата на който може да доведе до нормално от-
деляне на пара.

1.2.2. Вътрешно тяло
Вътрешната част съдържа цялата система за упра-
вление на термопомпата,  отговаряща за нивото на 
топлинен комфорт и за производството на битова 
гореща вода (ако е оборудвана с бойлер за БГВ с 
допълнителен електрически нагревателен елемент).
Термопомпата е оборудвана с допълнителен елек-
трически нагревателен елемент, осигуряващ допъл-
нителна топлина през най-студените периоди (оп-
ция).

1.2.3. Система за управление
Вашият инсталатор е настроил внимателно вашата 
инсталация. Не променяйте параметрите без негово 
съгласие. Ако имате съмнения, не се колебайте да 
се свържете с него.
Управлението на вашата отоплителна система  е 
проектирано според температурата на водата в ин-
сталацията и спрямо външната температура.
Монтирането на стаен термостат (опция) позволява 
да се подобри работата на управлението (взима под 
внимание влиянието на стайната температура).
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1.2.4. Радиатори
За да се осигури правилно функциониране на  стай-
ния термостат, е необходимо в стаята, където е мон-
тиран  да няма термостатични вентили или те да са 
напълно отворени.

1.2.5. Системи за подово отопление
Новите системи за подово отопление изискват пър-
воначално да бъдат загрети бавно, за да се избегнат 
проблеми с напукване на замзаката. Проверете при 
вашия инсталатор дали тази процедура на първона-
чално загряване е изпълнена, преди да използвате 
свободно отоплителната си система.
Голямата стабилност на системата за управление 
на системи за подово отопление позволява да бъ-
дат избегнати големи разлики в температурата. Тази 
стабилност обаче, изисква време за реакция от по-
рядъка на няколко часа (около 6 часа).
Всяка промяна в настройките трябва да се извърш-
ва бавно, като се дава време на системата да ре-
агира. Настройването на системата на прекалено 
високи нива или в неподходящо време винаги води 
до значителни температурни отклонения през дено-
нощието.

Също така, ако жилището ви има система за подово 
отопление, не я намалявайте или изключвайте, ако 
ще отсъствате за кратко. Времето за повторно за-
топляне е доста дълго (около 6 часа).

1.2.6. Вентилаторни конвектори 
Не използвайте стайни термостати в тези зони

1.2.7. Битова гореща вода (БГВ)
Когато е необходимо производство на БГВ, тер-
мопомпата се адаптира към това изискване с пови-
шен приоритет.
Докато се подгрява битова гореща вода, не се из-
вършва отопление на помещенията.
Битовата гореща вода (БГВ) се произвежда от тер-
мопомпата и след това се доподгрява, ако е необхо-
димо от допълнителния електрически нагревателен 
елемент или от котел.
За да се осигури БГВ над 45ºС, допълнителният 
електрически нагревател трябва да се остави вклю-
чен (Опция – кит за свързване с котел).
Резервният електрически нагревател позволява да 
се провеждат ефективни цикли „анти-легионела“.
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2.  Общ преглед на инсталацията
Вашата термопомпа е конфигурирана от инсталато-
ра. Тя е съставена от следните елементи:

 ● Външното тяло е разположено (както става ясно 
и от името му) извън жилището ви и извлича 
енергия от външния въздух.

 ● Вътрешното тяло е разположено в котелно поме-
щение, мазе, гараж или дори в кухнята и предава 
енергията на отоплителния кръг ( и за битова го-
реща вода). 

 ● Външният температурен датчик отчита външната 
температура.

Допълнително оборудване(опции):
 ● Стаен термостат.
 ● Стайно управление.

Термопомпите са системи, които могат да бъдат 
свързани с всякакъв вид нискотемпературни сис-
теми за отопление. Затова температурата от тер-
мопомпата може да се използва по различни начини:

 ● Подови отоплителни системи
 ● Радиатори или конвектори
 ● Битова гореща вода (БГВ)
 ● Басейни.

Фигура 1 - Общ изглед на конфигурацията на пълна инсталация
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3. Работа с инсталацията

3.1. Потребителски интерфейс, стайно управление и стаен термостат (опция)

Фигура 2 - Потребителски интерфейс
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№ Функции Предназначение
1. Избор на БГВ работен режим 

(Битова гореща вода).
 – On: (Включване) Произвеждане на БГВ съобразно времевата про-
грама.

 – Off: (Изключване) Подготовка на битовата гореща вода за спиране с 
активиране на функцията за защита от замръзване.

 – Ръчен стартов бутон: Задръжте надолу БГВ ключа за 3 секунди. 
Превключва от „reduced“ („намален“) към „comfort“ („комфорт“) до 
следващoто превключване на таймера на бойлера.

2. Цифров дисплей  – Управление на работата. Извежда текущата температура в режим 
на отопление и неизправностите  .

 – Преглед на настройките.
3. Изход "ESC"  – Напускане на менюто.
4. Навигация и настройка  – Избор на меню.

 – Установяване на параметри.
 – Настройка на температурата на контролната точка на околната среда.

5. Избиране на отоплителен ре-
жим

 –  Работа в режим отопление съобразно отоплителната програма 
(Превключването на режими лято/зима е автоматично).

 –  Постоянна комфортна температура.
 –  Постоянна намалена температура.
 –  Режим на готовност със защита от замръзване (В случай че елек-
трическото захранване на термопомпата не е прекъснато).

6. Информационен дисплей  – Разни данни (виж стр. 16)
 –  Кодове за грешки (вижте „Инструкция за монтаж и експлоатация“).
 –  Сервизна информация, специален режим.

7. Потвърждение „OK“  – Вход в избраното меню.
 – Потвърждение на стойност на параметър.
 – Потвърждение на настройката на температура „комфорт“.

8. Избор на режим „Охлаждане“  – Ако инсталацията е снабдена с кит за охлаждане (опция).
 –  Работа в режим „Охлаждане“ в зависимост от отоплителната про-
грама (Превключването между режими лято/зима е автоматично ).

9. Бутон RESET (начално уста-
новяване). (кратко натискане)

 – Повторно задаване  на параметрите и изтриване на съобщенията 
за грешки. 

Да не се използва по време на нормална работа.
10. Бутон за управление  – Настройка на температурата на контролната точка на околната среда.
11. Бутон за избор на режим  – Превкючване между режими „Комфорт“ и „Икономичен“
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3.2. Описание на дисплея

Символ Описание
Работа в режим отопление с отно-
шение към отоплителната верига.
Отопление в режим комфорт.

Отопление в режим икономичен.

Отопление в режим „изчакване“ (за-
щита от замръзване).
Режим охлаждане активен.

Активиран режим ваканция

Процесът е в развитие

Работа на компресора

Работа на горелката

Съобщение за грешка

Сервизен режим

INFO Активирано информационно ниво
PROG Активирана програма
ECO Активиран е еко-режим (временно 

спряно отоплемние)
Час/
Код на параметъра/
Стойност на контролната точка
Стайна температура/
Стойност на контролната точка

Информация за контролната точка/
Информация за парaметъра

Фигура 3 - Дисплей

Фигура 4 - Затваряне на дисплея
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3.3. Включване на уреда
 ● Монтажът и първоначалното включване на уреда 

трябва да бъдат извършени от квалифициран ин-
сталатор. Той ще Ви даде инструкции за пускане 
и работа с уреда.

 ● Уверете се, че инсталацията е изцяло напълнена 
с вода и обезвъздушена, осигурена е свободна 
циркулация на въздуха и има подходящо наляга-
не от 1,5 до 2 бара на манометъра (т.2, фигура 5).

 ● Включете електрическото захранване към уреда.
През зимата, подайте захранване към външното 
тяло от главния прекъсвач, за да може да подгрее 
компресора.

1. Потребителски интерфейс
2. Манометър (хидравлично налягане в инсталацията)
3. Ключ старт/стоп

Фигура 5 - Стартиране

Фигура 6 - Избор на отоплителен режим 
AUTO и избор на DHW (БГВ) режим

Натиснете ОК

Изберете меню 
„Time and date“ 

Изберете един от 
редовете: 
„Hours / minutes“, 
„Day / мonth“ 
или „Years“

Натиснете ОК

Натиснете ОК

Натискайте ОК 
след всяка 
настройка

Направете 
необходими-
те настройки

Натиснете бу-
тона за избор 
на отоплите-
лен режим

Фигура 7 - Настройка на часа и датата

3.4. Бързо включване
След като вашият инсталатор е стартирал вашата 
инсталация за първи път:

 ● Включете ключа старт/стоп.
По време на фазата на инициализиране на регула-
тора, дисплеят показва всички символи, след това 
„Data update“ („Обновяване на данни“) и тогава 
„State heat pump“ („Режим термопомпа“).

 ● Изберете отоплителен режим „AUTO“ (фигура 6).
 ● Изберете режим DHW (фигура 6).(ако имате бойлер)
 ● Настройте датата и времето ако е необходимо 

(фигура 7).
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3.5. Настройка на час и дата

Бутони Дисплей Описание
1 Начален екран

Ако на дисплея не е изобразен началният екран, натиснете 
ESC, за да се върнете към него

Натиснете ОК, за да потвърдите.

2

Завъртете диска.

Изберете меню за час и дата.

Натиснете ОК, за да потвърдите.

3

Завъртете диска.

Изберете ред 1 „Hours / minutes“.

Натиснете ОК, за да потвърдите.

4 Дисплеят за часа мига.

Завъртете диска, за да установите час.

Натиснете ОК, за да потвърдите.

5 Дисплеят за минутите мига.

Завъртете диска, за да установите минути.

Натиснете ОК, за да потвърдите.

6 Настройките са запаметени.

Завъртете бутона, за да направите други настройки.

или

Натиснете бутона за режим на отопление, за да се върнете 
обратно към началния екран.

Фигура 8 - Настройка на час и дата
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3.6. Структура на потребителското („End user“) меню

Начален 
екран

Натиснете 
кратко

Фигура 9 - Структура на потребителското меню
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3.7. Настройка на параметрите

3.7.2. Настройване на параметрите
Когато на дисплея е показан началният екран
 – Натиснете ОК.

След като вече е избрано „End User”.
 – Разлистете менюто чрез завъртане на диска.
 – Изберете желаната група параметри.
 – Разлистете списъка с параметри.
 – Изберете желания параметър.
 – Установете нова стойност на параметъра.
 – Потвърдете чрез натискане на ОК.
 – За връщане към менюто, натиснете ESC.

Ако в продължение на 8 минути не се направят ня-
какви промени, системата автоматично връща към 
началния екран.

3.7.1. Общо
В този документ са описани само параметрите, които 
са достъпни за ниво „End user“ („краен потребите“). 
Параметрите, достъпни за нивата „Comissioning“ 
(„Пуск“) и Engineer („Инженер“) са описани в доку-
мента, предназначен за оторизирани сервизни спе-
циалисти. Не правете никакви модификации на 
тези параметри без съвет от такива специали-
сти. Неправилните настройки могат да предиз-
викат сериозни повреди.

Натиснете 
кратко

Ред Параметър Възможни 
стойности

Стъпка 
на изменение

Стойности 
по подразбиране 

Time and date („Час и дата“)
1 Hours / minutes 00:00... 23:59 1
2 Day / Month 01.01... 31.12 1
3 Year 1900... 2099 1

User interface („Потребителски интерфейс“)
20 Language English, Deutsch, ... English

Heating time programme, cirquit 1 („Програмиране на периодите за отопление, отоплителен кръг 1“)
500 Pre-selection (Day / Week) Mon-Sun, Mon-Fri, 

Sat-Sun, 
Monday, Tuesday, …

Mon-Sun

501 1st phase On (start) 00:00... --:-- 10 min 6:00
502 1st phase Off (end) 00:00... --:-- 10 min 22:00
503 2nd phase On (start) 00:00... --:-- 10 min --:--
504 2nd phase Off (end) 00:00... --:-- 10 min --:--
505 3rd phase On (start) 00:00... --:-- 10 min --:--
506 3rd phase Off (end) 00:00... --:-- 10 min --:--
515 Copy
516 Standard values, Circuit 1 No, Yes No

Yes + OK: Фабричните настройки заменят персонализираните програми за отопление. Затова Ваши-
те персонални настройки се губят.
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Ред Параметър Възможни 
стойности

Стъпка 
на изменение

Стойности 
по подразбиране 

Heating time programme, cirquit 2 („Програмиране на периодите за отопление, отоплителен кръг 2“) 
(само при наличие на комплект за втори отоплителен кръг)
520 Pre-selection (Day / Week) Mon-Sun, Mon-Fri, 

Sat-Sun, 
Monday, Tuesday, …

Mon-Sun

521 1st phase On (start) 00:00... --:-- 10 min 6:00
522 1st phase Off (end) 00:00... --:-- 10 min 22:00
523 2nd phase On (start) 00:00... --:-- 10 min --:--
524 2nd phase Off (end) 00:00... --:-- 10 min --:--
525 3rd phase On (start) 00:00... --:-- 10 min --:--
526 3rd phase Off (end) 00:00... --:-- 10 min --:--
535 Copy
536 Standard values, Circuit 2 No, Yes No

Yes + OK: Фабричните настройки заменят персонализираните програми за отопление. Затова Ваши-
те персонални настройки се губят.

Time programme 4, DHW („Програмиране на периодите за подгряване на вода за БГВ“)
560 Pre-selection (Day / Week) Mon-Sun, Mon-Fri, 

Sat-Sun, 
Monday, Tuesday, …

Mon-Sun

561 1st phase On (start) 00:00... --:-- 10 min 00:00
562 1st phase Off (end) 00:00... --:-- 10 min 05:00
563 2nd phase On (start) 00:00... --:-- 10 min 14:30
564 2nd phase Off (end) 00:00... --:-- 10 min 17:00
565 3rd phase On (start) 00:00... --:-- 10 min --:--
566 3rd phase Off (end) 00:00... --:-- 10 min --:--
575 Copy
576 Standard values No, Yes No

Yes + OK: Фабричните настройки заменят персонализираните програми за отопление. Затова Ваши-
те персонални настройки се губят.

Time programme 5, Cooling („Програмиране на периодите за работа в режим на охлаждане“)
600 Pre-selection (Day / Week) Mon-Sun, Mon-Fri, 

Sat-Sun, 
Monday, Tuesday, …

Mon-Sun

601 1st phase On (start) 00:00... --:-- 10 min 8:00
602 1st phase Off (end) 00:00... --:-- 10 min 20:00
603 2nd phase On (start) 00:00... --:-- 10 min --:--
604 2nd phase Off (end) 00:00... --:-- 10 min --:--
605 3rd phase On (start) 00:00... --:-- 10 min --:--
606 3rd phase Off (end) 00:00... --:-- 10 min --:--
615 Copy
616 Standard values No, Yes No

Yes + OK: Фабричните настройки заменят персонализираните програми за отопление. Затова Ваши-
те персонални настройки се губят.
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Ред Параметър Възможни 
стойности

Стъпка 
на изменение

Стойности 
по подразбиране 

Holidays, heating circuit 1 (режим „Ваканция“, отоплителен кръг 1) 
За да се активира режим „Ваканция“ е необходимо отоплителният режим да е установен на AUTO.
641 Preselection Period 1 ÷ 8 Period 1
642 Date holidays start (Day / Month) 01.01... 31.12 1
643 Date holidays end (Day / Month) 01.01... 31.12 1
648 Heating schedule during the holidays Frost protection, 

Reduced
Frost protection

Holidays, heating circuit 2 (режим „Ваканция“, отоплителен кръг 2) 
(само при наличие на комплект за два отоплителни кръга) 
За да се активира режим „Ваканция“ е необходимо отоплителният режим да е установен на AUTO.
651 Preselection Period 1 ÷ 8 Period 1
652 Date holidays start (Day / Month) 01.01... 31.12 1
653 Date holidays end (Day / Month) 01.01... 31.12 1
658 Heating schedule during the holidays Frost protection, 

Reduced
Frost protection

Heating adjustment, circuit 1 (Настройки на температурите при отопление - кръг 1)
710 Comfort ambient temperature setpoint Reduced setpoint… 0,5°C 20°C
712 Reduced ambient temperature setpoint Comfort setpoint max 0,5°C 19°C
714 Frost-free ambient temperature setpoint Frost-free temp… 0,5°C 8°C

Cooling circuit 1 (Охладителен кръг 1) (само при наличие на комплект за охлаждане)
901 Operating mode Off, Automatic Off
902 Comfort cooling setpoint 17... 40 °C 24 °C
907 Release 24h/day, 

Time program HC, 
Time program 5/Refresh

Time Program 5

Ако инсталацията е снабдена с резервоар за БГВ, настройте параметър 907 на „Time program 5 / 
Cooling (за да активирате режима на охлаждане само през деня и оставите БГВ-системата да работи 
през нощта).

Heating adjustment, circuit 2 (Настройки на температурите при отопление - кръг 2) 
(само при наличие на комплект за два отоплителни кръга)
1010 Comfort ambient temperature setpoint Reduced setpoint…

Comfort setpoint max
0,5°C 20°C

1012 Reduced ambient temperature setpoint Frost-free temp…
Comfort temperature

0,5°C 19°C

1014 Frost-free ambient temperature setpoint 4°C… Reduced 
temperature

0,5°C 8°C

DHW setting (Настройки за БГВ)
1610 Comfort setting 

(необходим е допълнителен елек-
трически нагревател)

Reduced setting (line 
1612)… 65 °C

1 55°C

1612 Reduced setting 8 °C... Comfort 
setting (line 1610)

1 40°C

Swimming pool (Настройки за отопление на басейн)
2056 Generator heating setting 8... 35 °C 22 °C
Error
6711 Heat pump Reset No, Yes No
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Ред Параметър Възможни 
стойности

Стъпка 
на изменение

Стойности 
по подразбиране 

Maintenance / special mode (Поддръжка / специален режим)
7141 Emergency mode Off, On Off

Off (изключено): Термопомпата функционира нормално.
On (включено): Термопомпата използва допълнителен електрически нагревател или връзка с котел.
Използвайте позиция „On” само в режими „Assist” или „Test“, тъй като това може да доведе до високи 
сметки за електричество.

Generator diagnosis (Диагностика)
8410 Heat pump return temperature 

Setpoint (flow) HP
0...140°C

8412 Heat pump flow temperature 
Setpoint (flow) HP

0...140°C

8413 Compressor modulation 0...100%
Diagnostics consumers
8700 Outside temperature -50...50°C
8701 Minimum outside temperature 

Reset ? (no, yes)
-50...50°C

8702 Maximum outside temperature 
Reset ? (no, yes)

-50...50°C

8740 Room temperature 1 
Ambient temperature setting 1

0...50°C  
20°C

8743 Flow temperature 1 
Flow temperature setpoint 1

0...140°C

8756 Cooling flow temperature 1 
Cooling flow temperature setpoint 1

0...140°C

8773 Flow temperature 2 
Flow temperature setpoint 2

0...140°C

8830 DHW temperature 
DHW temperature setpoint

0...140°C  
50°C

8900 Swimming pool temperature 
Swimming pool temperature setpoint

0...140°C  
22°C
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3.8. Информационен дисплей
Различни данни могат да бъдат изведени чрез нати-
скане на бутона за информация.
В зависимост от типа на уреда, конфигурацията и  
работното състояние, някои от информационните 
редове показани по-долу може да не се появят.

 – Възможни съобщения за грешки: 
Дисплеят показва символа „Звънец” . 
Консултирайте се с вашия техник.

 – Обслужващи съобщения; Съобщения за специа-
лен режим: 
Дисплеят показва символа „Ключ” . 
Консултирайте се с вашия техник.

 – Различни данни (вижте по-долу).
Описание Ред

Текуща настройка - изсушаване на пода. -
Текущ ден - изсушаване. -
Дни - изсушаване. -
Състояние на термопомпата 8006
Състояние на доп. източник 8022
Състояние БГВ. 8003
Състояние басейн 8011
Състояние - отоплителен кръг 1 8000
Състояние - отоплителен кръг 2 8001
Състояние - охладителен кръг 1 8004
Външна температура 8700
Стайна температура 1

8740
Целева стайна температура 1
Температура на топлоносителя 1.

8743
Целева температура на топлоносителя 1.
Стайна температура 2

8770
Целева стайна температура 2
Температура на топлоносителя 2

8773
Целева температура на топлоносителя 2
Температура БГВ 8830
Температура на връщащата вода

8410
Целева температура на връщащата вода
Температура на водата в термопомпата

8412Целева температура на водата в тер-
мопомпата
Температура в басейна

8900
Целева температура в басейна
Минимиално оставащо време до спиране 
на комресор 1. -

Минимално оставащо време за работа на 
компресор 1. -

3.9. Детайли
Ако електрическото захранване изключи докато тер-
мопомпата работи (проблем с електрическо захран-
ване или непрограмирано натискане на ключа за 
включване/изключване на компресорното тяло), 
дисплеят ще покаже грешка 370, когато уредът рес-
тартира. Без да се засяга, комуникацията между 
външното тяло и вътрешното тяло ще се възстанови 
от само себе си за няколко минути.

3.10. Действие на системата за БГВ
Бутонът ви позволява  режимът БГВ (битовата го-
реща вода) да се включва и изключва. Изборът се 
показва със знак, който се появява под съответния 
символ.
Ръчно активиране: Задръжте натиснат DHW (БГВ) 
бутона за 3 секунди. (Превключване от „намален” 
към „номинален” докато следващ път таймерът БГВ  
превключи).

Фигура 10 - Избор на режим БГВ
За осигуряване на БГВ настройки над 450С, допъл-
нителният електрически нагревателен елемент или 
котелът трябва да бъдат оставени включени.
С цел да се оптимизира работата БГВ, е възможно 
да се:
 – Програмират настройките на таймера (параметри 
560 до 576),

 – Настрои контролна точка за температура комфорт 
(параметър 1610),

 – Настрои контролна точка за температура намален 
(параметър 1612).

Натиснете бутона за информация за получаване на 
детайли за БГВ (операция за настройка на темпе-
ратура).

Фигура 11 - Бутон „Информация
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3.11. Избор на режим за охлаждане
Ако инсталацията е снабдена с охлаждащ кит. 
Бутонът активира и деактивира режима на охлаж-
дане.

Фигура 12 - Избор на режим „Охлаждане“

Фигура 13 - Избор на защита против замръзване

3.12. Контролен кабел (за термостат AVS 55)
Възможно е да се подредят до 15 електрически кон-
вектори през изходния „контролен кабел”.
„Контролният кабел” регулира само почасова рабо-
та на електрическите конвектори (режим комфорт/
режим намален комуникация и режим защита от 
замръзване).
Настройката на температурата комфорт трябва да 
се прави директно на електрическите конвектори. 
„Контролният кабел” не поддържа температурата на 
електрическите конвектори. Отнесете се до ръко-
водството, осигурено с електрическите конвектори.
Поставете електрическите конвектори в режим 
„PROG” или режим „AUTO”  за управление чрез 
таблото за регулиране.
Разликата между температурата комфорт и темпе-
ратурата намален е от 3,50С.
Температурата за защита от замръзване се устано-
вява директно на електрическия конвектор. Отнесе-
те се до ръководството осигурено с електрическите 
конвектори.
При отсъствие на сигнал, електрическите конвекто-
ри работят в режим комфорт.

3.13. Телефонен модем (за термостат AVS 55)
Възможно е да се управлява превключването на ре-
жима на отопление към режим защита от „замръзва-
не”/намален (или обратно) на термопомпата използ-
вайки модемен контакт.
Телефонна команда превключва текущите настрой-
ки на термопомпата към режим защита от „зам-
ръзване”/намален (или обратно). В съответствие с 
настройките, всяка температурна заявка от отопли-
телните вериги и БГВ се игнорира или активира.
Режим защита от „замръзване”/намален не трябва 
да бъде избран на термопомпата и/или дистанцион-
ното управление.
Посъветвайте се с Вашия инсталатор.

3.14. Конфигуриране на стайно управле-
ние (по избор) 

В случай че се използва стайно управление (вижте 
фигура 2), при стартиране, след инициализиране за 
около 3 минути, се изисква настройка на езика:
 – Натиснете ОК.
 – Изберете меню „Секция оператор” („Operator 
section”).

 – Изберете език.
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За да сте сигурни, че Вашият уред работи правил-
но, действията по поддръжката, описани по-долу, са 
препоръчителни за началото на всеки отоплителен 
сезон. Като цяло, те се изпълняват като част от все-
ки договор за обслужване. 

4.1. Редовни проверки
 – Периодично проверявайте налягането на водата в 
отоплителната инсталация (В зависимост от наля-
гането, препоръчано от инсталатора – между 1 и 
2 бара).

 – Ако са необходими пълнене или ре-херметизация, 
проверете какъв тип течност е използвана първо-
начално (При колебание се обадете на Вашия ин-
сталатор).

 –  Ако се налага често допълване, е необходимо да 
бъде проверено за течове.

Честото снабдяване с вода води до риск от по-
вреда на топлообменника и намаляване на него-
вата производителност и дълголетие.

4.2. Проверка на външното тяло
Почиствайте прахта от топлообменника, ако е не-
обходимо, като бъдете внимателни да не повредите 
ламелите.
Уверете се, че нищо не пречи на свободната цирку-
лация на въздуха. 

 ● Проверка на охладителната система
Когато количеството фреон надвишава 2 кг (моде-
ли> 8 kW) е задължително да се обърнете към ква-
лифициран техник, който да проверява ежегодно 
хладилния кръг  ( със сертификат за работа с хла-
дилни устройства). Консултирайте се с Вашия тех-
ник.

4.3. Водосъдържател за битова гореща 
вода

Поддръжката на водосъдържателя трябва да бъде 
правена всяка година (Честотата може да варира в 
зависимост от твърдостта на водата).
Консултирайте се с Вашия техник.

 ● Светлинна индикация
 – При нормална работа, светлината мига (т.2).

4. Поддръжка

1 - Ръчен отцедник
2 - Светлинна индикация

Фигура 14 - Поддръжка БГВ
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Изключено Изключена светлина: 
Помпата не работи, не подадено захранване

Включено Включена светлина: 
Помпата работи нормално

 10 min.
Мигаща зелена светлина: 
Обезвъздушаване (работен режим) - 10 мин.

Автоматичен тест Зелена/червена мигаща светлина: 
Грешка при работа, автоматичен рестарт

Червена мигаща светлина: 
Грешка при работа

Фигура 15 - Индикации на циркулационната помпа



Това устройство е маркирано с този символ. Това означава, че електрическите и електронни про-
дукти не трябва да бъдат изхвърляни с останалите битови отпадъци.
Държавите от Европейската общност (*), Норвегия, Исландия и Лихтенщайн трябва да имат спе-
циална събирателна система за тези продукти.

Не се опитвайте да разглобявате системата сами, тъй като това може да има вреден ефект върху Вашето 
здраве и  околната среда.
Разглобяването и третирането на хладилни устройства, масло и други части трябва да бъде извършено от 
квалифицирани монтажници в съответствие със съответните местни и национални разпоредби.
Това устройство трябва да бъде преработено в специално съоръжение за преработка и втора употреба, ре-
циклиране и други форми на възстановяване и не трябва да бъде депонирано на депа за битови отпадъци.
Моля свържете се с монтажника или местната власт за повече информация.
* предмет на националното законодателство на всяка държава-членка


