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Vážený klient!
Ďakujeme za nákup zariadenia AQUACOMPLUS+
z ponuky COMAIR Slovensko.
Sme presvedčení, že zariadenie splní svojou vysokou kvalitou
všetky Vaše očakávania.
Prosíme o dôkladné oboznámenie sa s informáciami
v tejto príručke.
Zároveň si prosím nechajte poznačiť do tejto príručky
všetky vykonané prehliadky prípadne servisné zásahy.

Dokumentácia zariadenia AQUACOMPLUS+
je rozdelená na tri časti:
A. RÝCHLY

ŠTART - podtstané informácie pre prevádzkovateľa
OBSLUHY - užitočné informácie pre prevádzkovateľa aj montážnika
C. INFORMÁCIE PRE MONTÁŽNIKA - informácie pre montážnika zariadenia AQUACOMPLUS+
B. INŠTRUKCIE

Aktualizované informácie nájdete na stránkach:

www.comair.sk

V príručke používame nasledujúce značky:

informácie týkajúce sa bezpečnosti

informácie týkajúce sa správnej funkcie zariadenia a možného poškodenia

informácia týkajúca sa optimálnej funkcie
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informácie pre inštaláciu a nastavenia

doporučujeme kontaktovať montážnika

AQUACOM
RÝCHLY ŠTART
podstatné informácie pre užívateľa

Potrebné zásahy a údržba zariadenia AQUACOMPLUS+
Správne a korektné nainštalované zariadenie nepotrebuje zo strany užívateľa žiadnu údržbu okrem výmeny filtra.
V rámci optimálnej funkcie AQUACOMPLUS+
prosíme o dodržiavanie nasledujúcich zásad:
1. Zariadenia by malo byť po celý čas pripojené k sieti 220V.
Riadiaca jednotka má nastavené programy, ktoré zabezpečujú plnú funkciu, vrátane procedúr predlžovania životnosti čerpadiel a ventilov.
Aj v čase mimo aktivity môže zariadenie spustiť čerpadlo na niekoľko minút.
2. Zariadenie sa vypína aj zapína automaticky.
Nie je potrebné ho manuálne vypínať zo zásuvky 220V.
Doporučujeme zariadenie ponechať pripojené k elektrickej sieti po celý čas (aj počas jari a jesene kedy je málo aktívne).

zariadenie je ZAPNUTÉ
zobrazuje dátum a čas

3. V prípade poruchy zariadenie zobrazí na displeji chybovú hlášku.
Doporučujeme raz mesačne skontrolovať displej, či nieje vysvietená nejaká chybová hláška.
4. Zariadenie má osadený filter vzduchu, ktorý je potrebné meniť.
Doporučujeme výmenu spolu s fiultrami vo vašej vetracej centrále, interval výmeny cca 3 mesiace. Otvorením krytu sa dostanete k filtru,
ktorý vymeníte jednoduchým vytiahnutím von z jednotky a zasunutím nového.
5. Zariadenie sleduje prietok vzduchu.
V prípade vypnutia vetracej centrály zariadenie detekuje chýbajúci prietok vzduchu a deaktivuje sa automaticky.
6. Chladiaci režim v lete
AQUACOMPLUS+ musí byť nastavený korektne spolu s bypassom vo vetracej centrále.
Ak je klapka bypass otváraná automaticky, doporučujeme nastavenie klapky bypass na 15°C - 17°C.

Príliš nízka teplota otvorenia klapky bypass môže byť príčinou vzniku kondenzátu v rozvodoch vzduchu!
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7. Zariadenie podlieha 2 ročnej záručnej lehote výrobcu.
Rozšírená záruka SERVICEPLUS+ je k dispozícií, informácie v časti venovanej záruke.

AQUACOM
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INŠTRUKCIE OBSLUHY

Prosime o oboznámenie sa s informáciami uvedenými v tejto príručke.
Doporučujeme príručku uchovávať v blízkosti zariadenia a značiť do nej prípadné servisné úkony.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI
Zariadenie musí byť pripojené k elektrickej energii podľa platných noriem a súvisiacich predpisov. Rovnako uloženie potrubí
a vyhotovenie všetkých prípojov podlieha platnej legislatíve.

V príručke používame nasledujúce značky:

informácie týkajúce sa bezpečnosti

informácie týkajúce sa správnej funkcie zariadenia a možného poškodenia

informácia týkajúca sa optimálnej funkcie

informácie pre inštaláciu a nastavenia

doporučujeme kontaktovať montážnika

OBSAH:
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1. Popis AQUACOMPLUS+
2. Ukladanie potrubí AQUACOMPLUS+
3. Montáž a spustenie zariadenia AQUACOMPLUS+
4. Riadiaca jednotka a nastavenie AQUACOMPLUS+
5. Zmena nastavení centrál COMAIR HRUC pre optimálnu spoluprácu s AQUACOMPLUS+
6. Údržba a servis
7. Záruka
8. Rozšírená záruka SERVICEPLUS+

1. POPIS AQUACOMPLUS+

Zariadenie AQUACOMPLUS+ spolu s potrubiami uloženými do zeme (predáva sa osobitne) tvoria
kompletný zemný výmenník tepla s oddeleným zemným okruhom.
AQUACOMPLUS+ je nezávislé zariadenie riadené vlastnými čidlami a riadiacou jednotkou, dokáže preto
fungovať autonómne s akoukoľvek vetracou jednotkou s rekuperáciou tepla.
AQUACOMPLUS+ umožňuje predohrev vzduchu v zime a jeho schladzovanie v lete.
Podmienky fungovania systému:
Fungovanie zemných výmenníkov tepla spočíva v odoberaní energie z vrstvy zeme kde sú uložené potrubia. Týmto
dochádza v zime k odoberaniu tepla a predohrevu vzduchu a naopak v lete je energia zo vzduchu odovzdávaná do zeme.
V našich podmienkach je už v hĺbke 1,5 m štandartná stabilná teplota zeme okolo 8˚C .
V potrubiach uložených minimálne v tejto hĺbke dochádza ku prenosu energie a teda ohrevu v zime a
ochladzovaniu glykolu v lete.
Energia presúvaná prostredníctvom glykolu slúži následne na predohrev vzduchu v zime alebo jeho schladzovanie v lete
priamo vo výmenníku tepla Aquacomplus a následne je daný vzduch distribuovaný do miestností.
Výkon AQUACOMPLUS+ (efektivita) závisí od viacero faktorov, ako sú hĺbka uloženia potrubí,
vzájomnej vzdialenosti potrubí, druhu podložia prípadne jeho vlhkosti.

Na spustenie zariadenia je potrebné:
a. uloženie potrubí PE odpovedajúcej dĺžky a priemeru do zeme
b. naplnenie systému koncentrátom glykolu
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podľa stavebnej pripravenosti môžu byť potrebné následné komponenty:
c. sifón na odvod kondenzátu do kanalizácie
d. izolačné materiály na PE potrubia
e. čerpadlo na naplnenie systému glykolom

2. Ukladanie potrubí AQUACOMPLUS+
Ukladanie potrubí PE pre AQUACOMPLUS+ by malo byť plánované tak, aby nekolidovalo z ostatnými inštaláciami
na pozemku.
Doporučená dĺžka potrubia je najmenej 100m, v prípade možností aj 200m.
Nedoporučujeme spájať potrubia vo výkope.
Každý spoj je potenciálnym zdrojom netesnotí a porúch v budúcnosti.
Na Slovensku sa doporučuje uloženie potrubí do hĺbky najmenej 1,2-1,6 m
optimálne 1,4-1,6 m alebo ešte viac.
Potrubia AQUACOMPLUS+ môžu byť uložené v priamych líniach aj meandrovým spôsobom.

Vzdialenosť medzi rovnobežnými
časťami respektíve meandrami
by nemala byť menšia než
1,0 m, doporučená 1,5 m,
pričom treba dbať aby ohyb potrubia
bol čo najväčší podľa možností.
Minimum je 0,8 m, doporučený 1,5 m.
Pri ukladaní potrubí je potrebné
vyhnúť sa možnosti mechnaického
poškodenia potrubia (kamene, beton...)
V nutnom prípade je možné uložiť potrubia
kombinovane v dvoch hĺbkach.
Doporučený rozdiel hĺbky je najmenej 0,6 m,
vzdialenosť potrubí cca 1,0 m.

Potrubie AQUACOMPLUS+ „vracajúce” sa do budovy je teplejšie (v zime) ako potrubie
“odchádzajúce”. Preto doporučujeme, aby „vracajúce” sa potrube bolo uložené
nižšie (podľa možností o 0,3-0,4 m) než potrubie “odchádzajúce” z budovy.
V prípade ak sa pri stene potrubia približujú na vzdialenosť menšiu než 0,6 m,
je potrebné v danom úseku potrubia zaizolovať,
aby nedochádzalo k jeho ochladzovaniu.
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Dodatočná izolácia týchto potrubíí je nutná aj v prípade keď potrubie vchádza do budovy v hĺbke menšej než 1,6m.
Veľmi dôležité je tiež izolovanie prestupov potrubí cez stenu budovy.
Ak potrubia prechádzajú cez základy, je nutné myslieť aj na zaizolovanie tohoto prechodu proti vlhkosti.

3. Montáž a spustenie AQUACOMPLUS+
Zariadenie AQUACOMPLUS+ by malo byť nainštalované
v priestore, kde po celý rok neklesá teplota pod +5 stupňov celzia.
AQUACOMPLUS+ je prispôsobený na montáž zavesením na stenu (montážny set v cene).
Pred montážou zariadenia je potrebné preveriť únosnosť steny.
V mieste montáže by mali byť pripravené:
a. elektrická zásuvka 220V
b. pripojenie na odvod kondenzátu, sifón, kvapkovač a podobne
Okolo AQUACOMPLUS+ by mal byť dostatok priestoru
na pripojenie ventilačných potrubí
a obslužné činnosti (spredu - výmena filtrov a servis).
Montáž zariadenia AQUACOMPLUS+
1. Ešte pred montážou skontrolovať zariadenie na poškodenia (napríklad počas transportu).
2. Uchytiť zariadenie AQUACOMPLUS+ stabilne a pevne.
Zariadenie má skriňu 2in1 a umožňuje otočenie na ľavú alebo pravú stranu
preskrutkovaním montážných úchytov a riadiacej jednotky na druhú stranu v prípade potreby.
3. Zavesiť zariadenie, nastaviť rovinu distančnými nohami.
4. Pripojiť odvod kondenzátu, myslieť na doporučené osadenie sifónu o výške aspoň 65 mm
a zachovanie spádu smerom ku kanalizácií.
5. Pripojiť vetracie potrubia.

Pri pripájaní vetracích potrubí
treba myslieť na:
a. dôkladné a tesné pripojenie potrubí.
b. izolácie potrubí, doporučujeme už izolované Isocomplus+ potrubia
c. vetracie potrubia by nemali mať menší priemer než 175/180 mm

do vetracej centrály

glykol
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alternatívne
do vetracej centrály

vzduch zvonku

glykol

Pripájanie potrubí PE zemného výmenníka.
Potrubia PE zemného výmenníka, v ktorých prúdi glykol
je potrebné dôkladne pripojiť ku zariadeniu zboku.
Treba pomocou dodaných matíc pripevniť potrubia a následne matice
zatiahnúť pomocou plochého kľúča bez prenášania sily na vnútorné elementy!

Naplnenie a odvzdušnenie systému.
Pred napĺňaním systému je nutné sa presvedčiť, že zariadenie
nieje pripojené k elektrickej zásuvke!

Zariadenie AQUACOMPLUS+ je vybavené hrdlami a ventilmi
uľahčujúcimi naplnenie a odvzdušnenie celého systému:
Systém ventilov na obrázku:
1. hlavný ventil
2. ventil prietokomera
3. vypúšťacie hrdlo
4. napúšťacie hrdlo
5. ventil naplňací
6. ventil vypúšťací
Na plnenie a odvzdušnenie AQUACOMPLUS+ je nutná
plniaca čerpadlová sústava (manuálna, alebo elektrická).
Plnenie a odvzdušňovanie systému môže
trvať 30 - 60 minut prípadne aj dlhšie.

Napĺňanie systému:

Pred plnením je nutné skontrolovať či všetky
hydraulické spoje sú vyhotovené dôkladne a tesne.
a. otvoriť predný kryt zariadenia
Plniace ventily a hrdlá sú v spodnej časti zariadenia.
b. skontrolovať čí ventil [2] prietokomera je otvorený
c. pripojiť prípojnice plniaceho čerpadla ku plniacim hrdlám [4] a [3]
d. zatvoriť hlavný ventil [1]
e. otvoriť ventily [5] a [6]
f. spustiť plnenie (ručne alebo elektrickým plniacim čerpadlom)
g. úplne naplniť systém roztokom glykolu a vody s odpovedajúcim pomerom kvôli ochrane proti zamrznutiu
pri teplote -25,0 °C (alebo nižšej podľa lokálnych podmienok], ale neprekročiť koncentráciu 50%.

POZOR! Poškodenie zariadenia zamrznutím glykolu nepodlieha záruke!

Odvzdušnenie systému.
Ihneď po naplnení systému by plniace čerpadlo malo bežať ešte cca 30 minút, aby vytlačilo všetky vzduchové bubliny z
potrubia pod zemou. Malo by to byť viditeľné tým, že zo spätného potrubia už pôjde iba kvapalina
bez obsahu bublín vzduchu.

a. v čase napĺňania systému je potrebné na cca 30 sekúnd zapnúť zariadenie Aquacomplus a pomocou menu spustiť
testovací beh čerpadla (pump test) AQUACOMPLUS+
z dôvodu jej odvzdušnenia.

b. je potrebné sa ubezpečiť, že odvzdušňovací ventil je jemne pootvorený

c. keď sa cez hadice nevracajú späť bubliny vzduchu,
systém je už správne odvzdušnený a naplnený.

d. zatvoriť napúšťací ventil [6]
e. sledujúc ukazovateľ tlaku, treba systém natlakovať na cca 1 bar.
f. zatvoriť napĺňací ventil [5]
g otvoriť hlavný ventil [1]
h. počkať cca 30 minút a sledovať či tlak v systéme nepoklesne
i. ak tlak neklesol systém je tesný a správne odvzdušnený
j. ak tlak klesol je potrebné skontrolovať všetky spoje systému
a odstrániť netesnosti prípadne nanovo odvzdušniť systém.
V prípade rôznej výšky uloženia potrubí, prípadne nedodržania
roviny sa môže stať, že v potrubí je ešte vzduch, po jeho pohybe do výmenníka sa cez odvzdušňovací ventil vypustí a tlak v
celom systému poklesne.

Po tomto procese naplnenia a odvzdušnenia systému a kontrole tlaku je zariadenie AQUACOMPLUS+
pripravené na spustenie do funkčného stavu.
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Pred zapnutím zariadenia AQUACOMPLUS+ skontrolovať či je hlavný ventil [1] otvorený!

4. Riadiaca jednotka a nastavenie AQUACOMPLUS+
Zariadenie AQUACOMPLUS+ obsahuje autonómnu inteligentnú elektronickú riadiacu jednotku
s LCD displejom a nepotrebuje komunikovať s vetracou centrálou.
Obsluha a nastavenia riadiacej jednotky sa robia
prostredníctvom štyroch tlačidiel
umiestnených pod displejom riadiacej jednotky.

zapnutie a vypnutie zariadenia

zmena parametrov [zníženie]

zmena parametrov [zvýšenie]

výber, potvrdenie [enter]

Po pripojení elektrickej energie je zariadenie vypnuté.
Zapnutie zariadenia následuje po jednom stlačení tlačidla:
Zariadenie sa spustí zobrazením softvérovej verzie riadiacej jednotky.
a po chvíli
sa na displeji zobrazí aktuálny dátum a čas.
Zobrazenie času a dátumu na displeji znamená, že zariadenie pracuje korektne
a riadiaca jednotka je nastavená štandartne.
Riadiaca jednotka sa vracia na zobrazenie času a dátumu v prípade, že po pohybe v menu nedôjde 20 sekúnd k stlačeniu tlačidla.
Stlačením
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T1
TAquacom
Time
Date
Pump test?
P4 kod PIN

vstúpite do hlavného menu.

- vonkajšia teplota [na vstupe do AQUACOMPLUS+]
- teplota na výstupe AQUACOMPLUS+ [za výmenníkom]
- aktuálny čas
- aktuálny dátum
- test obehového čerpadla
- vstup do menu špeciálnych funkcií

Tlačidlá

a

umožňujú pohyb po menu

a tlačidlo

umožňuje výber parametru.

Teplota T1 a TAquacom nemôžu byť modifikované

4. Hlavné menu - nastavenia
Time - zmena času (hodiny, minúty) po stlačení:
pomocou tlačidiel:

Date - zmena dátumu po stlačení:
pomocou tlačidiel:

Pump test

- spustenie testu čerpadla:

Test spočíva v spustení obehového čerpadla
nezáväzne na ďalších aktuálnych parametroch a čidlách teploty,
trvá cca 30 sekúnd a po nich čerpadlo beží v bežnom automatickom režime.

P4 Kod PIN

- vstup do menu špeciálnych nastavení.

Vstup do menu vyžaduje zadanie bezpečnostného kódu PIN.

Parametre dostupné v tomto menu majú kritický vplyv na správnu funkciu
a bezpečnosť zariadenia AQUACOMPLUS+.
Nesprávne nastavenia môžu spôsobiť poškodenie zariadenia.
Doporučujeme, aby zmeny vykonávala preškolená osoba respektíve montážnik.

Kód PIN Vášho zariadenia
pozná Váš montážnik, v prípade potreby ho kontaktujte, prípadne kontaktujte technické oddelenie COMAIR Slovensko

Po stlačení tlačidla

je potrebné vybrať prvú číslicu kódu PIN

ďalším stláčaním

a následne nastaviť
tlačidlami

a potvrdiť stlačením

pre každú číslicu kódu PIN.
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Po vložení a potvrdení poslednej číslice správneho kódu PIN
riadiaca jednotka prechádza do menu špeciálnych nastavení.

4. Menu špeciálne - nastavenia
T summer - teplota zapnutia letného režimu
T2 Aquacom - minimálna teplota za výmenníkom pre letný režim
T winter - teplota zapnutia zimného režimu
FrostLimit - teplota zamŕzania glykólovej zmesi
P summer - rýchlosť reakcií jednotky v letnom režime
P winter - rýchlosť reakcií jednotky v zimnom režime
English - zmena jazyka jednotky
Calibration - kalibrácia čidiel teploty
Operation hours - počítadlo hodín práce zariadenia
Old Errors - pamäť uložených chýb zariadenia

výber parametru stlačením:

zmena tlačidlami:

potvrdenie:

a. T summer - teplota zapnutia letného režimu.
Zariadenie sa zapína automaticky a pracuje v letnom režime
keď teplota vzduchu na vstupe je vyššia ako nastavená teplota.
Rozsah nastavenia od +11,0 °C do +30,0 °C
Doporučené: 23 °C
b. T2 Aquacom - minimálna teplota za výmenníkom pre letný režim
Zariadenie sa vypne automaticky ak teplota za výmenníkom
klesne nižšie od nastavenej teploty.
Rozsah nastavenia od +11,0 °C do +22,0 °C
Doporučené: 18 °C
c. T winter - teplota zapnutia zimného režimu
Zariadenie s azapína automaticky a pracuje v zimnom režime
ak je teplota vzduchu na vstupe nižšia od nastavenej teploty.
Rozsah možného nastavenia od -10,0 °C do +10,0 °C
Doporučené: +2,0 °C
d. FrostLimit - teplota zamŕzania glykólovej zmesi
teplota, nižšie od ktorej Zariadenie zapne protimrazovú ochranu precirkulovaním zmesi.
Rozsah možného nastavenia od 0,0 °C do -10,0 °C
Doporučené: -10,0 °C
e. P summer - rýchlosť reakcií jednotky a prepínania stupňov behu čerpadla v letnom režime.
čím je nastavenie nižšie, tým je reakcia jednotky na zmenu teploty rýchlejšia.
Rozsah možného nastavenia od 8°C do 15°C
Doporučené: 13°C
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f. P winter - rýchlosť reakcií jednotky a prepínania stupňov behu čerpadla v zimnom režime
čím je nastavenie nižšie, tým je reakcia jednotky na zmenu teploty rýchlejšia.
Rozsah možného nastavenia od 8°C do 15°C
Doporučené: 13°C
g. English - zmena jazyka riadiacej jednotky
h. Calibration - kalibrácia čidiel teploty
Umožňuje kalibráciu čidiel pri rovnakej teplote, napríklad po výmene čidla.
Viac informácií o kalibrácií má montážnik zariadenia.

5. Zmena nastavení centrál COMAIR HRUC pre optimálnu spoluprácu s AQUACOMPLUS+
Pre získanie maximálnej efektivity práce zariadenia AQUACOMPLUS+
doporučujeme [týka sa centrál spolupracujúcich s AQUACOMPLUS+ napríklad COMAIR HRUC]:
a. dorovnanie dodatočného odporu vzduchu vedeného cez AQUACOMPLUS+
a zrovnanie cez nastavenie vyššieho objemu prívodu.
b. preverenie a eventuálna zmena teploty otvorenia klapky bypass.
Optimálna teplota otvorenia klapky bypass je 15°C - 17°C.
Minimálna teplota otvorenia klapky by mala byť o 2°C nižšia od minálnej teploty T2 Aquacom.
Príliš nízka teplota otvorenia klapky bypass môže byť príčinou vzniku kondenzátu v rozvodoch vetrania!
Pre zvýšenie efektu chladenia v lete doporučujeme zvýšenie nastveného objemu vetrania budovy.
c. možnosť vybratia vstupného filtra z centrály [filter v AQUACOMPLUS+ čistí vzduch na vstupe dostatočne]
Toto neplatí pre vyššiu triedu filtrácie, napríklad G4 v AQUACOMPLUS+ versus F5 v HRUC centrále.

6. Údržba a servis
Údržba vykonávaná prevádzkovateľom:
Jediná potrebná údržba od prevádzkovateľa spočíva vo výmene filtra vzduchu.
Filter vzduchu je potrebné meniť za nový podľa stupňa znečistenia.
Doporučujeme výmenu rovnako ako v rekuperačnej centrále, to znamená interval cca 3 mesiace.
Výmena filtra vzduchu:
1. vypnite zariadenie stlačením
2. vytiahnúť vidlicu zo zástrčky 220 V
3. otvoriť predný kryt zariadenia AQUACOMPLUS+ uvolnením dvoch západiek na vrchu zariadenia
4. vytiahnúť znečistený filter vzduchu
5. vložiť nový filter vzduchu tak,
aby smer šípky na filtri bol zhodný so smerom pohybu vzduchu v zariadení AQUACOMPLUS+
6. zaklopiť naspäť kryt zariadenia
7. vložiť vidlicu do zásuvky 220 V
8. zapnúť zariadenie stlačením:
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Údržba vykonávaná montážnikom alebo servisom:
AQUACOMPLUS+ potrebuje kontrolu
najmenej raz ročne, napríklad pred letnou sezónou:
1. funkčnosti odvodu kondenzátu,
2. tesnosti armatúry a spojov,
3. tlaku v okruhu zariadenia, ktorý má byť cca 1 bar
4. stavu filtra vzduchu
5. najmenej raz za dva roky treba skontrolovať
koncentráciu glykólovej zmesi
(teplotu zamŕzania) použitím odpovedajúceho testera (napríklad na kontrolu zmesi v chladiči automobilu).
V prípade ak je teplota zamŕzania vyššie ako -20 °C je potrebné doplniť zmes glykolu.
čistotu výmenníka teploty
V prípade ak je výmenník zanesený, je potrebné ho prepláchnuť vodou, prípadne jemnou zmesou čistiaceho prostriedku.

7. Záruka
Zariadenie má záruku 2 roky od výrobcu.
Záruka plynie od dátumu predaja zariadenia [dátum faktúry, dokladu].
Montážnik systému AQUACOMPLUS+ by mal vyznačiť vykonanie montáže potvrdením v tabuľke nižšie.
Záruka nekryje poškodenia plynúce z nesprávnej montáže, alebo nesprávneho účelu použitia zariadenia,
prípadne nedodržaním inštrukcií uvedených v príručke k zariadeniu.
Zodpovednosť výrobcu:
Výrobca nezodpovedá za poškodenia spôsobené zásahom tretích osôb.
Výrobca nezodpovedá za nesprávne používanie zariadenia a nedodržiavanie inštrukcií.
Zariadenie AQUACOMPLUS+ musí byť nainštalované v budove na suchom mieste s teplotou nad +5°C.
Poškodenie zariadenia vplyvom mrazu nepodlieha záruke!
Poškodenie zariadenia vplyvom zamrznutia glykólovej zmesi nepodlieha záruke!

8. Rozšírená záruka SERVICEPLUS+
Klient má právo na rozšírenie záruky o 3 roky programom bezplatných opráv SERVICEPLUS+
pod podmienkou vykonávania ročných prehliadok zariadenia AQUACOMPLUS+.
Prehliadky musia byť vykonávané certifikovaným technikom.
Vykonanie každej prehliadky musí byť potvrdené vypísaním protokolu alebo zápisom do tabuľky nižšie.
Prvá prehliadka musí byť urobená do jedného roka od predaja zariadenia. Ďalšie prehliadky sa vykonávajú každý rok
v termíne od 11 do 13 mesiacov.

Prehliadky sú spoplatnené.

INŠTALÁCIA AQUACOMPLUS+ a spustenie
TECHNIK:

meno, pečiatka a podpis
dátum inštalácie a spustenia:
seriové číslo zariadenia:

ver. 06-2014

tlak/údaj manometra:
pomer glykólovej zmesi a vody:
telefonický kontakt na montážnika:

% teplota zamŕzania:

°C

Ročná prehliadka AQUACOMPLUS+ po 12 mesiacoch od inštalácie
TECHNIK:

GWARANCJA

meno, pečiatka a podpis

dátum prehliadky:
tlak/údaj manometra:
filter vzduchu čistý?
odvod kondenzátu skontrolovaný?
Zariadenie má chyby v pamäti?
ak ÁNO vypísať čísla chýb

ÁNO
ÁNO
ÁNO

NIE
NIE
NIE

[údaj zakrúžkovať]

dátum nasledujúcej prehliadky:

SERVICEPLUS+

Ročná prehliadka AQUACOMPLUS+ po 24 mesiacoch od inštalácie
TECHNIK:
meno, pečiatka a podpis

dátum prehliadky:
tlak/údaj manometra:
filter vzduchu čistý?
odvod kondenzátu skontrolovaný?
Zariadenie má chyby v pamäti?
ak ÁNO vypísať čísla chýb

ÁNO
ÁNO
ÁNO

NIE
NIE
NIE

výmenník tepla je čistý?

ÁNO

NIE

roztok glykolu má teplotu zamŕzania:
dátum nasledujúcej prehliadky:

°C

[údaj zakrúžkovať]

SERVICEPLUS+

Ročná prehliadka AQUACOMPLUS+ po 36 mesiacoch od inštalácie
TECHNIK:
meno, pečiatka a podpis

dátum prehliadky:
tlak/údaj manometra:
filter vzduchu čistý?
odvod kondenzátu skontrolovaný?
Zariadenie má chyby v pamäti?
ak ÁNO vypísať čísla chýb
dátum nasledujúcej prehliadky:

ÁNO
ÁNO
ÁNO

NIE
NIE
NIE

[údaj zakrúžkovať]

SERVICEPLUS+

Ročná prehliadka AQUACOMPLUS+ po 48 mesiacoch od inštalácie
TECHNIK:
meno, pečiatka a podpis

dátum prehliadky:
tlak/údaj manometra:
filter vzduchu čistý?
odvod kondenzátu skontrolovaný?
Zariadenie má chyby v pamäti?
ak ÁNO vypísať čísla chýb

ÁNO
ÁNO
ÁNO

NIE
NIE
NIE

[údaj zakrúžkovať]

dátum nasledujúcej prehliadky:

SERVICEPLUS+

Ročná prehliadka AQUACOMPLUS+ po 60 mesiacoch od inštalácie
TECHNIK:
meno, pečiatka a podpis

dátum prehliadky:
tlak/údaj manometra:
filter vzduchu čistý?
odvod kondenzátu skontrolovaný?
Zariadenie má chyby v pamäti?
ak ÁNO vypísať čísla chýb

ÁNO
ÁNO
ÁNO

NIE
NIE
NIE

výmenník tepla je čistý?

ÁNO

NIE

roztok glykolu má teplotu zamŕzania:
dátum nasledujúcej prehliadky:

°C

[údaj zakrúžkovať]

Ročná prehliadka AQUACOMPLUS+ po 72 mesiacoch od inštalácie
TECHNIK:
meno, pečiatka a podpis

dátum prehliadky:
tlak/údaj manometra:
filter vzduchu čistý?
odvod kondenzátu skontrolovaný?
Zariadenie má chyby v pamäti?
ak ÁNO vypísať čísla chýb
dátum nasledujúcej prehliadky:

ÁNO
ÁNO
ÁNO

NIE
NIE
NIE

[údaj zakrúžkovať]

AQUACOM
INFORMÁCIE PRE MONTÁŽNIKA
informácie pre montážnika zariadenia AQUACOMPLUS+

Menu špeciálnych nastavení
T summer - teplota zapnutia letného režimu
T2 Aquacom - minimálna teplota za výmenníkom pre letný režim
T winter - teplota zapnutia zimného režimu
FrostLimit - teplota zamŕzania glykólovej zmesi
P summer - rýchlosť reakcií jednotky v letnom režime
P winter - rýchlosť reakcií jednotky v zimnom režime
English - zmena jazyka jednotky
Calibration - kalibrácia čidiel teploty
Operation hours - počítadlo hodín práce zariadenia
Old Errors - pamäť uložených chýb zariadenia

výber parametru stlačením:

zmena tlačidlami:

potvrdenie:

Nesprávna kalibrácia čidiel spôsobuje chybnú prácu zariadenia!
Ak vstúpite do menu kalibrácie omylom, treba sa vrátiť späť do menu stlačením:
Kalibrácia čidiel
Pred pristúpením ku kalibrácií sa treba ubezpečiť, že čidlá snímajú rovnakú teplotu!
Spustenie funkcie kalibrovania následuje po dvojitom stlačení:
Počas kalibrácie s ana displeji zobrazia teploty zmerané čidlami [bliká]
Po skončené procesu kalibrácie jednotka uloží kalibračné hodnoty.
OperationHours - Zariadenie zobrazí počet hodín odpracovaných v letnom a zimnom režime
Errors - jednotka vypíše chyby vo formáte:

Fx

poradové číslo

F=yy

KÓD chyby

dd.mm

dátum chyby
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KÓD CHYBY
KÓD
10
11
20
30
31
50

POPIS CHYBY
skrat obvodu čidla 1
skrat obvodu čidla 2
chyba odčítania teploty
preručenie obvodu čidla 1
preručenie obvodu čidla 2
príliš malý rozdiel teploty

64
66
67
-

poškodenie systému AD prevodníka
chyba čítania eprom
chyba zápisu eprom
chyba činnosti čerpadla

DOPORUČENIE
kontaktujte servis
kontaktujte servis
kontaktujte servis
kontaktujte servis
kontaktujte servis
kontrola čerpadla,
kontrola tesnenia okruhu
kontrola okruhu
kontaktujte servis
kontaktujte servis
kontaktujte servis
kontrola čerpadla

Popis AQUACOMPLUS+
[1] - výmenník tepla zem/vzduch
[2a] - čidlo teploty za výmenníkom
[2b] - čidlo teploty pred výmenníkom
[3] - plniace ventily
[4] - obehové čerpadlo
[5] - prietokomer
[6] - expanzná nádoba
[7] - filter vzduchu
[8] - manometer
[9] - automatický odvzdušňovací ventil
[10] - riadiaca jednotka
[11] - elementy uchytenia
[12] - napájací kábel
[13] - vstupy pripojenia potrubia PE
[14] - vstupy pripojenia potrubia PE
[15] - výstup pripojenia odvodu kondenzátu
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Technické informácie:
rozmery
hmotnosž
hrdlá [vzduch]
hrdlá [glykol]
výmenník
filter

658x506x509mm
35 kg
180 mm
25 mm
aluminium
trieda G4

napájanie
čerpadlo
spotreba energie
prúdový odber
poistka

220 V 50 Hz
Wilo Stratos Pico A+
8W [maximum 40 W]
0,44 A
2A

Dodatočné informácie
Tlaková strata

Teplota/prietok

leto (vstup)
leto (výstup)
zima (výstup)
zima (vstup)
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teplota

zalecane stężenie

teplota zamarzania
roztworu glikolu monopropylowego

stężenie glikolu w roztworze

Recyklácia zariadenia
Toto zariadenie je označené zhodne s Európskou direktívou 2002/96/EC.
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