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                 FERROLI 
RLA 
ВОДООХЛАДИТЕЛ - ТЕРМОПОМПА 
С ВЪЗДУШНА КОНДЕНЗАЦИЯ С АКСИЛАНИ ВЕНТИЛАТОРИ  
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НАРЪЧНИК ЗА МОНТИРАНЕ 

 
Уважаеми клиенти, 
Благодарим Ви, че спряхте избора си на водооохладител с марка FERROLI. Той е плод на 

многогодишен опит и на специални проектантски изследвания. Произведен е с най-

първокачествените материали и при прилагането на най-модерните технологии. Маркировката 

CE гарантира, че уредите отговарят на изискванията за безопасност на Европейската Директива 

за електрическите уреди, съоръженията и машините. Качеството на производството е под 

непрекъснат контрол и затова продуктите с марка FERROLI са синоним на Безопасност, 

Качество и Добро функциониране. 
Данните могат да претърпят промени поради подобряването на продукта. 
Благодарим Ви отново! 
FERROLI АД 

 

                                                                                                                     
 

„CE” ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ: 

Ние, долуподписаните, декларираме, под наша отговорност, че този уред отговаря на 

предписанията на директиви: 

 

2006/42/ЕС 
97/23/ЕС 
2004/108/ЕС 
2006/95/ЕС   
 
Следва подписът на президента на Фероли – Данте Фероли: 
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ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Представяне на уреда 
Тази нова серия охладители и индустриални топлинни помпи бе създадена, за да задоволи 

изискванията на глобалните пазари в сферата на услугите и на дребната и по-едрата търговия. 

Компактните уреди с множество възможни конфигурации са изработени за да могат да паснат 

на различни типове инсталации и за да задоволяват изискванията на високо квалифицирани 

проектанти. 

Гамата се състои от кондензиращи чрез въздух водоохладители и термопомпи въздух – вода с 

аксиални вентилатори, подходящи за външен монтаж: носещата структура и панелната част  са 

изработени от поцинкована боядисана ламарина с подходяща плътност, 

Всички крепежни елементи са от неръждаема стомана и/или поцинковани по химичен път, 

кожухът, съдържащ електрическите части, както и всички елементи, изложени на атмосферните 

влияния, са с минимална степен на защита IP54. 
Всички уреди позволяват производството на студена вода от 5 до 25°C (при работа през лятото) 
и на топла вода от 30 до 55°C (при работа през зимата); ако са снабдени с аксесоара DCC 

(Устройство за контрол на конденза) са подходящи и за работа през лятото/зимата при 

ниски/високи температури на въздуха навън, благодарение на работата на система за контрол 

на конденза/изпаряването, чрез непрестанното управление на скоростта на аксиалните 

вентилатори. 

Всички уреди са снабдени с 4 scroll компресора, разположени в двойка (tandem) върху 2 
охлаждащи вериги, работещи с екологичен охлаждащ газ R410A, пластинчат изпарител, 

изработени по най-модерна технология за спояване на металите. Изпарителят е изцяло 

изолиран и защитен посредством диференциален пресостат по водна вода и електрическа 

устойчивост срещу замръзване, електронен предпазен клапан, оребрени батерии с голяма 

топлообменна повърхност, произведени от медни тръби и ламели от резбован алуминий, 

аксиални вентилатори с перки със сърповидна форма, за да задържат звуковите емисии и 

снабдени с термична защита, електрическо табло, монтирано на самия уред, снабден и с 

микропроцесорен контрол за управлението на главните функции на уреда. 

Освен аксесоара Хидравличен модул (MP), допълнен с хидравлични връзки и наличен и с 1 
или 2 помпи дори и с висок напор, на разположение е и аксесоарът Буферен съд  (SAA), изцяло 

изолиран и с възможност за свързване според типа инсталация, било като буфер на входа, било 

като буфер, пригоден за първична и вторична верига; грижа на инсталатора ще бъде монтажа на 

помпената група, касаеща вторичната верига, състояща се от акумулиращия резервоар (с вече 

налични хидравлични връзки Victaulic) и от инсталацията, която трябва да се изгради. Освен 

това са на разположение цяла серия аксесоари, с които допълнително може да се разширят 

функциите на уреда. При разработката на гамата особено внимание бе обърнато на 

получаването на високи КПД-та, на намаляването на разходите, на ниските нива на шума, за да 

могат да се спазват все по-строгите закони в областта на шумовите замърсявания. 

По искане на клиента може да се избира между Базово оборудване (AB), Безшумно оборудване 

(AS), състоящо се от шумоабсорбираща материя в пространството с охлаждащата верига, 

заглушаващо покритие на компресорите, устройство за контрол на конденза и радиални 

вентилатори с намалена скорост, както и Супер безшумно оборудване (AX), включващо 

спираловидни вентилатори с допълнително намалена скорост на въртене, уголемени оребрени 

батерии и принцип на активиране на компресорите при претоварване. 

Всички уреди са грижливо изработени при спазването на действащите законови разпоредби и 

биват тествани поотделно. Необходимо е само електрическо и хидравлично свързване на 

инсталацията. 

 
 
Общи норми 
• Настоящият наръчник и доставената с него електрическа схема трябва да се пазят на 

сухо място за евентуални бъдещи справки. 

• Настоящият наръчник бе разработен с цел да съдейства за правилното монтиране на 

уреда и да даде всички показания за неговата правилна употреба и поддръжка.  
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Преди да пристъпите към монтирането, Ви умоляваме да прочетете внимателно 
всички информации, съдържащи се в този наръчник, в който са илюстрирани 
необходимите процедури за правилното монтиране и за правилната употреба на 
уреда. 
• Придържайте се стриктно към инструкциите, съдържащи се в този наръчник, като 

спазвате действащите норми за безопасност. 

• Уредът трябва да бъде монтиран в съответствие с действащото национално 

законодателство в страната на експлоатация. 

• Неразрешени несвойствени и неправилни употреби на електрическите, както и на 

механическите части, правят ГАРАНЦИЯТА НЕВАЛИДНА. 
• Проверете какви са техническите характеристики, отбелязани на табелката с 

техническите параметри на уреда, преди да извършите електрическите свързвания. 

Прочетете инструкциите, отбелязани в специалната глава, касаеща електрическите 

връзки. 

• В случай, че се наложи ремонт на уреда, обръщайте се само към специализиран 

технически сервиз, признат от компанията производителка, и използвайте оригинални 

резервни части. 

• Производителят отхвърля всякаква отговорност поради нанесени евентуални щети на 

хора или вещи, произтекли от неспазването на предписанията в настоящия наръчник.. 
• Разрешени употреби: тази серия водоохладители са подходящи за производството на 
студена или на топла вода, употребяеми в водни инсталации, предназначени за целите на 
климатизацията/отоплението. Уредите не са пригодени за производството на битова 
гореща вода, с изключение на VD апаратите, които могат да бъдат използвани за 
загряването на битовата гореща вода с допълнителен специален топлообменник. Всяка 
употреба, различна от изрично упоменатата, или извън оперативните граници, 
определени в настоящия наръчник, е забранена, ако не е предварително съгласувана с 
компанията производителка Фероли. 
• Необходима е оценка за риск от възникване на евентуални пожари на мястото, на което 
ще бъде монтирано за ползване съоръжението. 

Европейски директиви 
Компанията заявява, че настоящият уред съответства на предписанията на следните директиви: 
• Директива за електрическите уреди, съоръженията и машините 2006/42/CE 

• Директива за уредите под налягане (PED) 97/23/CE 

• Директива за електромагнитна съвместимост (EMC) 2004/108/CE 

• Директива за ниско налягане (LVD) 2006/95/CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Идентификационна табела на уреда 
Фигурата по-долу илюстрира полетата, отбелязани на идентификационната табела на уреда, 

поставена в най-лявата част на Електрическото табло. 

По-долу следват изброени описанията на отделните полета: 
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Уред основна версия VB  

A – Търговска марка 

B - Модел 

C – Фабричен номер 
D – Мощност на охлаждане 

E – Топлинна мощност 
F – Консумирана електрическа мощност във функция ОХЛАЖДАНЕ 

G – Консумирана електрическа мощност във функция ОТОПЛЕНИЕ 

H – Ориентировачна норма 
I – Електрическо захранване 
L – Максимално електрическа консумация 
M – Тип хладилен агент и количество 
N – Спедиционна маса на уреда 
O – Звуково налягане 
P – Степен на защита IP 

Q – Максимално налягане високо налягане 
R – Максимално налягане ниско налягане 

S – Сертифицираща институция PED 

 

Код да идентифициране на уреда 
По-долу бива описана номенклатурата за идентифициране на уреда с последователност на 

буквите, които определят значението за различните й версии и оборудвания. 

По-долу са описани наличните специални версии: 
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VB: Основна версия. 

VD: Версия с допълнителен специален топлообменник  (наличен при IR, както и при IP 

устройството). 

Позволява производството на студена вода, както при стандартната версия и същевременно на 

топла вода с температури  от 40 до 70°C. Това е възможно посредством включването, между 

компресора и оребрената батерия, на охлаждащ топлообменник вода – газ, който позволява 

възвръщане на топлина от 15 до 20% топлинната мощност, която иначе се губи и не може да 

бъде използвана. 
VR: Версия с пълно усвояване на топлината. 

Позволява производството на студена вода, както е при стандартната версия и същевременно на 

топла вода с температури от 35 до 50°C, чрез употребата на топлообменници вода – газ с 

охлаждащо свойство, които позволяват усвояване на топлинната мощност, която иначе се губи. 

Включването и изключването на топлинния рекуператор става посредством клапа, поставена на 

входа на компресорите: при намаляване на температурата на влизащата в рекуператора вода, 

клапата отклонява потока на топлия газ от кондензната батерия към рекупериращия 

топлообменник; обратно, когато температурата на водата достигне стойността на зададения 

сетпойнт, клапата изключва рекуператора на топлина, отклонявайки потока на топлия газ в 

кондензната батерия. 

 
 
 
 
RLA IP - 200.4 - VB - AB - 0 - M - 5 
IR- само охлаждане 

IP- охлаждане и отопление 

BR- версия със солев разтвор само охлаждане . 

BP- версия със солев разтвор охлаждане и отопление . 

 

Версия уред 
VB – Базова версия 

VD - Версия с допълнителен специален топлообменник  

VR – Версия  за пълно усвояване на топлината 
 

Шумово оборудване: 

AB – Базово оборудване 
AS – Безшумна версия 
AX – Екстра безшумна версия 
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200.4 - модел уред.брой компресор 
 
Тип хладилен агент 
0 - R410A 
Тип захранване 
5 - 400V-3ph~50Hz 
Поле на действие 
M – Средни температури. Уредът е подходящ за монтиране на  места с умерен климат. 

A – Високи температури. Уредът е подходящ за монтиране на места с тропически климат. 

 

Описание на съставните части 
1. Вентилатори. Те са от типа аксиални със сърповидни перки, което води до увеличаване на 

ефективността и намаляване на звуковите емисии. Съчетаването с трифазния двигател от типа с 

външен ротор е директно. Във вътрешността на намотката е предвидена топлозащита против 

нередности във функционирането. 
 

2. Електронно табло за управление и контрол. 

Поставено е в кутия, подходяща за външен монтаж (защитна степен IP 54), изработена от 

боядисана ламарина с подходяща дебелина. Главните елементи, от които се състои кутията, са: 

- Главен прекъсвач за блокиране на вратата. 

- Табло за бушони с възможност за обособяване на различни отделения с тройка бушони за 

защита на всеки един компресор. 

- Табло за бушони с възможност за обособяване на различни отделения със защитен бушон за 

нагревателите на маслото на компресорите. 

- Табло за бушони с възможност за обособяване на различни отделения и бушони за защита на 

вентилаторите. 

- Уред за контрол на скоростта на вентилаторите. 
- Трансформатор на изолация и обезопасяване за помощно захранване, защитено с бушони. 

- Основната контролна платка е с микропроцесор. 

 

 

Главните функции на контролната система са: 

Регулиране на температурата на водата, произведена от уреда, броене на часовете на 

функциониране на компресорите, темпоризатор и циклично включване, задаване на 

параметрите чрез бутоните, диагностика и история на алармите, интелигентно управление на 

размразяването и управление на начина на работа (само за уреди IP), динамичен сетпойнт (лятно 

и зимно климатично регулиране), управление на часовите пояси и управление на 

интегриращите отоплителни системи ATC. 
Функции, свързани с дигиталните входове: ниско налягане, високо налягане, висока 
температура на разтоварване на компресора, наличие и правилна последователност на фазите 

на електрическото захранване, диференциален пресостат на водата, топлинна защита на 

компресорите, топлинна защита на вентилаторите, топлинна защита на помпата (само ако е 

монтиран аксесоар MP), дистанционно включване/изключване, дистанционно промяна на 

начина на работа E/I, demand limit, двоен сетпойнт. 

Функции, свързани с дигиталните изходи: управление на компресора, управление на помпата 

(само ако е монтиран аксесоар MP), електрически нагревател против замръзване, генерална 

аларма с дистанционно задействане, управление на клапа с инверсия на цикъла (само за уредите 

IP), управление на интегриращото отопление, което може да бъде задействано и при 

активирането на компресорите. 
Функции, свързани с аналоговите входове: температура на входа и на изхода на водата, 

температура на сондата на батерията, температура на сондата на въздуха отвън. 
Функции, свързани с аналоговите изходи: продължителен контрол на скоростта на 

аксиалните вентилатори (ако е монтиран такъв). 

Контролната платка позволява също така: 
- запаметяване на историята на алармите (максимум 50, като системата е с FIFO управление), 
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- седмично часово програмиране с възможност да се настрои за всеки часови пояс начин на 

функциониране и работен сетпойнт, 
- стриктен контрол на температурата на водата, подавана към потребителите, 
- ATC (Advanced Temperature Control – Супер модерен контрол на температурата) – възпрепятства 

блокирането на уреда при функционирането му извън предвидените граници (например високи 

температури на кондензиране) чрез адаптиране на отпусканата мощност, което позволява на 

компресорите да се върнат в предвиденото работно поле. 
- Demand Limit при дигиталния вход, както и при аналоговия (4-20mA) 

- Двоен сетпойнт при дигиталния вход 
- Свързване с контролиращи системи чрез устройство RS485 (аксесоар). 
3. Терминал за потребителски интерфейс с екран. 

Контролен панел: състои се от лицевата част на уреда, оборудвана с екран LCD, три светлинни 

индикатора, няколко джойстик копчета и три копчета за функции, позволява наблюдаването и 

контрола на работната функция и на работните параметри, на ресурсите и пълно 

диагностициране на алармите. 
Най-вече позволява: 

· Управлението на алармените ситуации. 
· Проверка на състоянието на ресурсите. 

 

 
 

ЛЕГЕНДА 

1. Екран 

2. Светлинни индикатори за алармите 
3. Светлинен индикатор за комуникация между контролната платка на уреда и клавиатурата 
4. Светлинен индикатор за захранването 
5. Джойстик за Менюто 
6. Копчета за функциите 
 

3. Компресори. Те са от типа SCROLL с въртяща се спирала и са снабдени с вградена топлинна 

защита и с нагревател за маслото. За AS оборудването са предвидени шумопоглъщащ кожух за 

компресорите, шумоизолираща облицовка на цялата кухина, където се намират те, за да се 

намалят звуковите емисии, както и намаляване на скоростта на въртене на аксиалните 

вентилатори, AX оборудването включва кондензни батерии с увеличена топлообменна площ, 

скоростта на въртене на аксиалните вентилатори, допълнително е намалена, а компресорите се 

активират при претоварване /сатурация/. Всички устройства са оборудвани с 4 успоредно 

свързани компресора (2 охлаждащи вериги), които могат да работят едновременно (100% от 
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охладителната мощност) или отделно (75-50-25% от охлаждащата мощност), като по този 

начин се приспособяват към различните топлинни натоварвания на обслужваната инсталация. 
4. Носещата структура е с панели от поцинкована ламарина, боядисана с полиуретанови 

частици, за да се гарантира висока устойчивост на атмосферните влияния. 

5. Изпарител от типа с пластини от неръждаема стомана (AISI 316) с твърдо покритие. Вкаран 

е във вътрешността на „черупка” от термоизолационен материал, за да се предотврати 

образуването на конденз и топлообмен към външната част. Серийно е снабден с нагревател 

против замръзване и диференциален пресостат върху хидро веригата, за да се избегнат рискове 

от замръзване при липсата на воден поток. 
6. Кондензни батерии, те са от типа оребрен пакет от алуминий с резбован профил, за да се 

увеличи коефициента на топлообмен, а също е и с медни тръби, разположени съразмерно. В 

долната част е включена област, където течността се охлажда допълнително. 
7. Покриващи панели, които са от поцинкована ламарина, боядисана  с полиуретанови 

частици, за да се гарантира висока устойчивост на атмосферните влияния. 

8. Еднопосочни клапи (само за IP уреда), позволяват на охлаждащата течност задължителното 

преминаване в подходящите топлообменници, според цикъла на функциониране. 
9. Четирипътни вентили за инверсия на цикъла (само за IP уреда), обръща посоката на 

потока на охлаждащата течност при промяна на летен/зимен работен режим. 
 
Съставни части на хидравличната и на охлаждащата верига 
 
10. Предпазна клапа. Поставена е върху входните тръби на компресорите и е в състояние да се 

намеси в случай, че се появят сериозни нередности в работата. 

11. Кранче за течността.  С кръгла форма, позволява спирането на потока на газа, на линията на 

течността; в комбинация с кранчето, поставено на входа на компресорите позволява 

извършването на манипулации по изключителната поддръжка на елементите на линията на 
течността, както и евентуалната подмяна на компресорите, без да се източва охлаждащата 

течност от уреда. 
12. Кранче на входа на компресорите. С кръгла форма, позволява спирането на потока на газа 

при входа на компресорите. 

13. Филтър дехидратор. Механичен с пълнител, позволява задържането на нечистотии и 

евентуални следи от влага, появили се вътре във веригата. 

14. Индикатор за течност и влага. Сигнализира преминаването на течността във веригата , 

като посочва необходимото зареждане с охлаждаща течност. Индикаторът за течността освен 

това сигнализира съдържанието на влага в охлаждащия агент, като променя своя цвят. 

15. Пресостат за ниско налягане.  С фиксирани параметри, поставен на засмукващите тръби, 

блокира компресорите в случай на нива на работните налягания, които са по-малки от 

разрешените. Автоматично се включва отново при увеличаването на налягането. Когато се 

задейства често уредът блокира и може да започне да работи отново само при рестартиране от 

терминала на потребителския интерфейс. 
16. Пресостати за високо налягане (n°2). С фиксирани параметри, поставени на входните 

тръби, блокират компресорите в случай на работни налягания, които са по-високи от 

разрешените. Когато се задействат уредът блокира и може да започне да работи отново само 

при ресет от терминала на потребителския интерфейс. 
17. Термостатичен вентил. С външен еквилибратор, има за задача да захранва правилно 

изпарителя, като поддържа постоянен зададения прегрев. 

18. Диференциален пресостат вода. Доставен е серийно и е монтиран на връзките между входа 

и изхода на водата на топлообменника. В случай, че се задейства, уредът спира. 

19. Изходи за налягане тип 1/4 “ SAE (7/16” UNF). Позволяват измерването на работното налягане 

на системата в главните й части, при входа на компресорите, при входа на устройството за 

валцуване, частта при всмукването на компресорите. 

20. Изходи за налягане тип 5/16” SEA. Позволяват пълненето/изпускането на охлаждащ газ от 

охлаждащата верига от тръбата на входа на компресорите и от входа на устройството за 

валцуване. 
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21. Електрически съпротивления за загряване на маслото на компресорите. Задействат се 
при изключването на компресора и задачата им е да поддържат достатъчно висока температура 

на маслото, за да се попречи на движението на охлаждащ газ по време на изключванията. 
Приемател на течността (само IP), представлява резервоар, в който се съдържат излишъците 

охлаждащ агент, необходим на уреда при промяна на работния режим лято/зима. 
Отделител на течност (само IP), поставен при засмукването на компресора, като защита срещу 

евентуално връщане на течността. 
 
 
 
Механични аксесоари 

Забележка: аксесоарите могат да бъдат следните типове: 
(M): фабрично монтиран 

(F):  доставя се за монтиране от клиента. 
Помпен модул MP (M) се състои от: 
1. Сферични вентили. Позволяват манипулации с водния филтър, разширителния съд и 

помпата, нуждаещи се от обикновена или изключителна поддръжка. 
2. Воден филтър с метален пълнител. С лесен достъп, поставен е на входа на помпата; 

възпрепятства влизането в пластинчатия топлообменник на евентуални остатъци от работата 

/прах, талаш, стружки.../, които могат да се появят във водните тръби. 
3. Циркулационна  помпа. Позволява движението на водата в инсталацията. Помпите са с 

нисък или висок напор и позволяват задоволяването на изискванията на голяма част от 

възможните инсталации. Помпите са защитени от къси съединения, свързани с електрическото 

табло на водоохладителя. 

4. Разширителен съд. Става въпрос за затворен мембранен разширителен съд; позволява 

поглъщането на разликите в обема на водата, дължащи се на температурните промени. 

5. Зареждане с вода.  Става ръчно, като системата е поставена върху тази част на уреда,  която е 

противоположна на електрическото табло и се управлява с кранче. 

6. Манометър вода. Свързан е с тръбата за зареждане на вода, позволява да се види налягането 

на водата в инсталацията. 
7. Обезопасителна клапа вода. 

8. Изпускане на вода. 

9. Обезвъздушаване. 

10. Връзка нагревател против замръзване (аксесоар RAG). 

MP - Хидравличен модул: 

Хидравличен модул с  1 (M1P) или 2 помпи (M2P) (Втората помпа, монтирана успоредно на 

първата, позволява да имаме резервна помпа, която да активираме в случай на авария при 

първата). Освен с помпата, аксесоарът е снабден с всички хидравлични елементи (воден филтър, 
разширителен съд, клапи за манипулации, обезопасителна клапа, обезвъздушители, 
изпускател, воден манометър), необходими за изпълняването на една цялостна инсталация, 

която да се поддържа лесно. В комбинация с аксесоара Хидравличен модул са възможни две 

различни конфигурации на резервоара на водата: 
MP AM 2P STD: Събиране на входа на инсталацията (Стандартно)(A).  Помпата засмуква 

водата от инсталацията, изпраща я в пластинчатия топлообменник и в инерционния събиращ 

резервоар. При тази конфигурация, при номиналните условия за работа на охлаждане, помпата 
може да достави на циркулиращата вода с напор от около 86 до 150 kPa (от 9 до 15 m.c.a.). 
MP AM 2P HP1: Събиране на входа на инсталацията  (Висок напор)(B). Помпата засмуква 
водата от инсталацията, изпраща я към пластинчатия топлообменник и  в инерционния 

резервоар за събиране. При тази конфигурация, при номиналните условия за работа на 

охлаждане, помпата може да достави на циркулиращата вода с напор от около198 до 255 kPa 
(от 20 до 25 m.c.a.). 
MP PS 2P STD: Събиращ резервоар, предназначен за първична и за вторична верига. 
Единствената функция на помпата е да се грижи за циркулирането на водата в първичната 

верига: тази верига включва резервоара за събиране и пластинчатия топлообменник (водна 
верига на охладителя). Грижа на инсталатора ще бъде монтирането на циркулационна помпа, 
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касаеща вторичната верига, състояща се от резервоара за събиране (с пригодените хидравлични 

връзки) и от конкретната инсталация. Не е предвидена версия с висок напор. 
MP SS 2P STD: Модул за изпомпване без резервоар (Стандарт) (A). Помпата засмуква 
водата от инсталацията и я изпраща към пластинчатия топлообменник, като впоследствие се 

връща в инсталацията. При тази конфигурация, при номинални условия на функциониране на 

охлаждане, помпата може да достави циркулиращата вода в напор от 86 до 150 kPa (от 9 до 
15 m c.a.). 
MP SS 2P HP1: Модул за изпомпване без резервоар (Висока мощност) (B). Помпата 
засмуква водата от инсталацията и я изпраща към пластинчатия топлообменник, след което се 

връща в инсталацията. При тази конфигурация, при номиналните условия на работа при 

охлаждане, помпата може да доставя циркулиращата вода с напор от 198 до 255 kPa (от 20 до 
25 m c.a.). 
Бележки: 
(A): За да разберете стойностите на полезния напор в зависимост от капацитета на водата, 

направете справка в съответната диаграма „Prevalenza utile MP” 

AM Standard /Полезен напор MP AM Стандарт/. 
(B): За да разберете стойностите на полезния напор в зависимост от капацитета на водата, 
направете справка в съответната диаграма Prevalenza utile MP AM Alta 
Prevalenza / Полезен напор MP AM Висок напор/. 
SAA – Събиращ резервоар на вода (M). Изработен от боядисана ламарина с подходяща 
плътност, позволява да се намали броя на включвания на компресора и колебанията в 

температурата на водата, изпращана до потребителите. Изолиран е с термоизолиращ материал, 

за да се попречи на образуването на конденз и на топлообмен към външната част. 
Аксесоарът събиращ резервоар вода SAA е снабден с: 
Водоизпускател. Достъпно кранче при отстраняването на задния панел, поставен върху 

стената на уреда, която е противоположна на електрическото табло. Позволява изпускането на 

съдържаната в уреда вода. 
Обезвъздушител. Достъпен е при отстраняването на задния панел, поставен върху стената на 

уреда, която е противоположна на електрическото табло. Състои се от ръчно задействаща се 

клапа, находяща се в най-високата част на хидравличните тръби. 
Връзка нагревател против замръзване. Връзка с женска резба 1”1/4, предназначена за 
свързването на нагревателя против замръзване (аксесоар RAG). 
Обезопасителна клапа вода, поставена върху задната част на резервоара, задейства се в 

случай на нередности в работата, включващи работно налягане на хидравличната инсталация, 

надвишаващо стойността на разтварянето на клапата. 
BCN - Комплект вана за конденз (M). Състои се от събиращо легенче за конденза, поставено 

под оребрената батерия, снабдено с изпускателен механизъм 1/2” от противоположната страна 
на електрическото табло. 
GP- Решетка за защита на батериите (M). Защитава външната площ на оребрените батерии. 
GM – Група манометри (M). Състои се от 4 манометъра, кито позволяват да се виждат 

наляганията на охлаждащата течност при засмукването и при входа на компресорите. 
AVG- Гумени антивибрационни тампони (F). Гумени антивибрационни тампони, които се 

монтират под уреда: позволяват да се намали предаването към горната част на уреда (до 85%) 
на механичните вибрации, генерирани от компресора и вентилатора по време на нормалния им 

работен процес. 
AVM- Антивибрационни тампони на пружина (F). Антивибрационни тампони на пружина, 

които се монтират под уреда: позволяват да се намали предаването към горната част на уреда  
(до 90%) на механичните вибрации, генерирани от компресора и от вентилатора по време на 

нормалния им работен процес. 
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Електрически аксесоари 
TP – Трансдуктор за високо и ниско налягане (M). Позволява да се видят на екран наляганията 

на входа и при засмукването на компресорите. Наличието му позволява регулиране на процеса 

на размразяване, контрол на конденза и така нареченото ATC (Advanced Temperature Control), в 

зависимост от измерените стойности на налягането. 

RAG- Електрически нагревател против замръзване на резервоара (F). Активира се 

успоредно с електрическото съпротивление против замръзване на топлообменника и има за 

задача да  поддържа водата на събиращия резервоар на температура, която да възпрепятства 

образуването на лед по време на зимния период. 
TAT – Термостат висока температура (M). Това са два контактни термостата, монтирани на 

входната тръба на охлаждащите компресори. В случай, че отчетат входни температури, които 

превишават определена стойност, която не може да бъде променена, те се включват като 

блокират компресора. 
CR- Дистанционно управление (F). Дистанционен панел за управление, който контролира 

всички функции и дава достъп до цялата информация за системата, налични и при системата за 

управление, монтирана на самия уред. 

INT- Последователен интерфейс (M). Последователен интерфейс RS485 за комуникации 

посредством протокол MODBUS. 

MTC – Магнитно топлинни предпазители (M). Магнитно топлинни прекъсватели има на 

всички точки за зареждане като заместители на бушоните. 

SS - Soft Starter (M). Плавни стартери за компресори, позволяват да се намали до около 60% 

началният номинален ток. 

FLS - Флусостат (F). Флусостатът с лопатка е на водната верига, за да предотвратява рискове от 

замръзване при липсата на поток вода. 

RIF – Дефазиращи кондензатори (M). Дефазиращите кондензатори са поставени на 

компресорите, позволяват да се увеличи фактора на мощността cos φ (> 0.91) и да се намали 

поглъщания ток. 
CSF – Фазометър и контрол на напрежението (M). Устройство, което позволява контрола на 

правилното протичане на захранващите фази и показва липсата на една или на повече фази. 

KOP – Програмиращ часовник (M). Позволява включването и изключването на уреда в 

зависимост от зададеното часово програмиране (до 14 промени, които се разпределят по 

желание през 7-те дни от седмицата). 
DCC – Устройство за контрол на конденза (M). (налично е серийно при вариантите AS и AX). 
Устройството се състои от 2 генератора на мощност, които, посредством контролирано фазово 

прекъсване управляват скоростта на вътрене на вентилаторите на веригата, за да се поддържа в 

предвидените граници на налягането на конденза. 

 

Механични опции 
Оребрени топлообменници специална изработка 

• Батерии с медни ребра 

• Батерии с ребра от калайдисана мед 
• Батерии с ребра от алуминий, с акрилно, епоксидно и хидрофилно покритие. 
 

Електрически опции 
За информация относно други напрежения на захранване, моля, свържете се с нашия офис. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ 
 
Проверка при получаването на стоката 
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При получаването на опаковките проверете грижливо дали доставената ви стока отговаря на 

Вашата поръчка, за да се уверите, че няма грешки при спедицията. Убедете се, че стоката не е 
претърпяла щети по време на транспорта. В случай, че констатирате очевидни щети, незабавно 

уведомете за това превозвача, като отбележете на документа за получаване “Получаване със 
забележки, поради констатирани щети”.  Връщането на товара обратно във фабриката 

включва и изплащането на щетите със застраховката според предвидените в закона 

предписания. 
Норми за безопасност 
Придържайте се към действащите норми за безопасност що се отнася до инструментите, които 

може да се използват за придвижването на уредите или за да разберете какви операции трябва 

да извършите с тях. 
Придвижване 
Уверете се, преди да задействате операция по придвижването на уредите, какво е теглото им, 

отбелязано на табелката, указваща основните характеристики, както и в раздела Проверка при 
получаване на стоката в настоящия наръчник. Уверете се, че уредът бива манипулиран 

внимателно при придвижването му, без да се подлага на силни удари, за да не се стига до 

повреждане на функционалните му части. За повдигането и поставянето на определено място 

следвайте следните начини на действие: 
• Придвижване с електрокар или подобен 
Уредът е снабден с четири дървени цокъла за надлъжно транспортиране (не напречно). Трябва 
да се избягва падане на земята на цялата пратка или на части от нея. Имайте предвид, че по-

тежката част е тази, в която е монтиран компресора /от страната на електрическото табло 
Фиг. 1 - 2/. Направете справка с табелките /Фиг. 3/, указващи положението на барицентъра, 
поставени на 4-те страни на подовата част. 
 

 
 
• Придвижване и повдигане с подемен кран или с друг подобен механизъм 
• Поставете метални тръби с подходяща дебелина в специалните за целта отвори в подовата 

част, за да извършите повдигането. 
• Крайните части на тръбите трябва да се подават достатъчно, за да позволят вмъкването на 

обезопасяващите съоръжения и поставянето на ремъците за повдигането. 
• Имайте предвид, че най-тежката част е тази, в която са монтирани компресорите. За 
положението на барицентъра, виж табелата. 
• Използвайте разделителни прътове в горната част на уреда, за да избегнете смачкването и 

повреждането на батериите и на ламаринените части, предвидени за покритие на групата 

съоръжения. 
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ВНИМАНИЕ: 
Запознайте се с информацията, посочена на опаковката на уреда, с цел да се гарантира 

безопасността на лица и вещи, преди да пристъпите към придвижването му. 
Освен това Ви препоръчваме да: 
• Действате бавно и грижливо 
• Не поставяте други вещи върху уреда. 
Съхранение 
Устройствата трябва да се съхраняват на сухо място, далеч от слънчеви лъчи, дъжд, пясък или 

вятър. 
Условията на съхранение са: 
• Да не се поставят други вещи върху уредите 
• Максимална температура = 60°C 
• Минимална температура = -10°C 
• Влажност = 90% 
 

Размери 

 
Описание на съставните части 

1 – Панел за достъп до зоната с помощните части и за мощност на електрическото табло 

2 – Панели за достъп до  частта с компресорите 
3 – Отвори за прикрепване на антивибрационните тампони (n°6) 
4 – Решетки за защита на батериите (аксесоар) 

5 – Отвори за повдигане ø 65 mm 
6 – Отвор вход за допълнителни кабели ø 22 mm 

7 – Отвор вход електрическо захранване ø 60 mm 

8 – Панели за достъп  до зоната с помпата 

9-10-11 вход вода за MP-AM AP и MP-SS AP 
Вход вода за MP-AM и MP-SS 
Вход вода за KT и KT + SAA 
12 – вход вода за MP-SS 
13 – изход вода 
14 – Вход вода desuperheater – предотвратява експлозии и развиване на прекалено високи 

температури  (само при уреда VD) 
15 – Изход вода desuperheater (само при уреда VD) 
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*: междуосово разстояние на отворите за прикрепване на антивибрационните тампони 

 
          Основен комплект тръби 
 

 
Легенда на таблицата: 
Kit base = Основен комплект 
Kit tubi completo = Пълен комплект тръби 
Kit tubi con serbatoio = Комплект тръби с резервоар 
 
Минимално оперативно пространство 
За правилното монтиране на уреда е необходимо да се съобразите с оставащото празно 

пространство около него. 
За монтирането в ниша/ дупка разстоянията трябва да се удвояват.  

N.B: Свободното пространство над уреда не трябва да е по-малко от 2,5 метра. 
В случай, че работят няколко единици, свободните пространства около тях следва да бъдат 
удвоени. 

 
Положение на отворите за изпускане на конденза 

Легенчетата за събиране на конденза (ако са монтирани) трябва да имат и специален 
сифон за изпускане, за да се избегне излизането на вода по време на работа. 
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Монтиране на антивибрационните тампони 
С цел да се избегне предаването на вибрации от работещия уред към носещата структура се 

препоръчва употребата на антивибрационни материали, които да се поставят под точките на 

подпиране на уреда. 
Уредът може да бъде доставен снабден с аксесоара антивибрационни тампони от гума и на 

пружина. Монтирането на този аксесоар се прави от инсталиращия специалист. 

Зона на подпиране  

 
 

За правилното свързване уред – носеща структура, трябва да се вземат предвид следните 

стойности за положението на барицентъра на уреда и на натоварването върху подпиращите 

точки. 
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ТЕГЛО ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ 
Тегло при транспортиране 
Уред без събиращ резервоар за вода  
Уред БЕЗ хидравличен модул 

 
Легенда на таблиците: 
Allestimento = Оборудване 

Modello = Модел 

Posizione baricentro in trasporto (mm) = Положение на барицентъра при транспорта 

Peso (kg) = Тегло /кг/ 
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Уред С хидравличен модул 

 
 

Уред със буферен съд 
Уред БЕЗ модул за изпомпване 

 
 

Уред С хидравличен модул 

 
 
Тегло по време на работа 
Уред БЕЗ буферен съд за версия IR 
Уред БЕЗ хидравличен модул 

 
Легенда на таблиците: 
Allestimento = Оборудване 

Modello = Модел 
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Posizione baricentro in funzionamento (mm) = Положение на барицентъра при работа /мм/ 

Carico sugli appoggi (kg) = Товар върху точките на подпиране /кг/ 

Peso Tot. = Общо тегло 

 
Уред С хидравличен модул 

 
 
Уред СЪС буферен съд за версия IR 
Уред БЕЗ хидравличен модул 

 
Легенда на таблиците: 
Allestimento = Оборудване 

Modello = Модел 

Posizione baricentro in funzionamento (mm) = Положение на барицентъра при работа /мм/ 

Carico sugli appoggi (kg) = Товар върху точките на подпиране /кг/ 

Peso Tot. = Общо тегло 

 
Уред С хидравличен модул 
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Уред БЕЗ буферен съд 
Версия IP 
Уред БЕЗ хидравличен модул 

 
Легенда на таблиците: 
Allestimento = Оборудване 

Modello = Модел 

Posizione baricentro in funzionamento (mm) = Положение на барицентъра при работа /мм/ 

Carico sugli appoggi (kg) = Товар върху точките на подпиране /кг/ 

Peso Tot. = Общо тегло 

Уред С хидравличен модул 

 
 
Уред СЪС събиращ резервоар вода 
Версия IP 
Уред БЕЗ изпомпващ модул 
 

 
Легенда на таблиците: 
Allestimento = Оборудване 

Modello = Модел 

Posizione baricentro in funzionamento (mm) = Положение на барицентъра при работа /мм/ 

Carico sugli appoggi (kg) = Товар върху точките на подпиране /кг/ 

Peso Tot. = Общо тегло 
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Уред С изпомпващ модул   

 
Allestimento = Оборудване 

Modello = Модел 

Posizione baricentro in funzionamento (mm) = Положение на барицентъра при работа /мм/ 

Carico sugli appoggi (kg) = Товар върху точките на подпиране /кг/ 

Peso Tot. = Общо тегло 

 
 

                                                    ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ 
 
ОБЩИ НОРМИ 
 
Електрическите връзки трябва да бъдат осъществени според действащите нормативни актове в 

момента на инсталирането в съответната страна. Съоръженията се доставят изцяло окаблени от 

фабриката и са готови за свързване към  захранващата линия. Електрическото табло е 

конструирано според действащите технически нормативи в Европейската общност. 

 

Структура на електрическия панел    
 

Всички електрически компоненти са поставени в кутия, защитена от атмосферни влияния и 

могат да бъдат инспекционирани от фронталното табло/вратичка. Самата вратичка е блокирана 

от механизма за блокиране на вратата на главния прекъсвач. Достъпът до захранващите кабели 

и до заземителния кабел (РЕ)  става чрез отваряне на капака от лявата страна в долната част на 

съоръжението, а за работа вътре в електрическото табло - от долната страна на електрическата 

кутия. 

 

Съдържание на електрическото оборудване 
 
Системата се състои от една електромеханична част, състояща се от устройството за 

прекъсване, от контакторите, от топлинните защити и от бушоните и от трансформатора. Има и 

една втора част, състояща се от контролната система с микропроцесор. 

Забележка: ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ТАБЛО, НАПРАВЕТЕ 

СПРАВКА С ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА СХЕМА , ДОСТАВЕНА С УРЕДА. 

 

Електрически данни    
 
Всички операции по свързването на електрически уреди трябва да бъдат извършвани от 

квилифициран персонал, при липса на електрическо захранване. По-долу Ви представяме 

таблицата с електрическите характеристики на уредите при различните конфигурации.   
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Данни за компресорите     

 
Легенда на таблицата: 
Unità = Eдиница 

Alimentazione = Захранване 

 

Обобщителни данни за вентилаторите 

 
Легенда на таблицата: 
Unità = Eдиница 

Alimentazione = Захранване 
 

Данни за отделните вентилатори  

 
Легенда на таблицата: 
Unità = Eдиница 

Alimentazione = Захранване 
 
                                         ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ 

 
Данни аксесоар модул за изпомпване MP-PS 

 
Легенда на таблицата: 
Unità = Eдиница 

Alimentazione = Захранване 
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Данни аксесоар хидравличен модул MP-AM и MP-SS 

 
Легенда на таблицата: 
Unità = Eдиница 

Alimentazione = Захранване 
 

Данни аксесоар хидравличен модул висок напор MP-AM AP и MP-SS AP 

 
Бележки:  
Стойностите в таблиците са валидни за уреди IP и IR, за ОСНОВНО и БЕЗШУМНО 
оборудване, с и без хидравличен модул /MP/. 
FLA = Консумираната ел. енергия при максимално допустимите условия  
LRA= Начален ток 
FLI= Консумирана мощност при максимално допустимите условия  
MIC= Максимален начален ток на уреда 
Стойностите касаят захранващо напрежение от 400V~3~50Hz 
 
Обобщителни таблици /общи стойности/: 
Уред без хидравличен модул 

 
 
Уред с хидравличен модул MP-PS /с 1 или с 2 помпи/ 

 
 

Уред с хидравличен модул MP-AM и MP-SS /с 1 или с 2 помпи/ 

 
 

Уред с хидравличен модул MP-AM и MP-SS с висок напор /с 1 или с 2 помпи/ 
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1. Свързване със захранващата мрежа 
* Захранваща линия: 

      Поставянето на захранваща линия на уреда става според строго определени стъпки с 
цел да бъде възможно най-добре изпълнена и да няма прекъсвания. Прекарайте линията 
през панела на електрическото табло. Фиксирайте здраво линията към структурата на 
уреда. После продължете свързването вътре в таблото, свържете проводниците директно 
към входните клеми на устройството за главно секциониране на уреда. 

• Захранваща система: 
Кабелите за мощност на захранващата линия на уреда трябва да изхождат от 
симетрична система трифазни напрежения и от отделен защитен проводник.       
 
                                                       V = 400 V ± 10 % 
                                                            f = 50 Hz 

  
       * Защита над линията:  
     Над въпросната линия трябва да се монтира автоматичен прекъсвател, предназначен да 

осигури защитата срещу свръхтокове и недиректни контакти, които биха могли да възникнат по 

време на работа на уреда. Препоръчително е да се монтира автоматичен прекъсвател токов 

ограничител, който да ограничава ефективното електричество от късо съединение в точката на 

свързване на уреда. Това позволява оборудването като главен прекъсвател на уреда на защитно 

устройство, имащо по-малка прекъсвателна мощност от изискваната при точката на свързване. 

Координирането между линия и прекъсвател трябва да бъде изпълнено при спазването на 

действащите норми в областта на електрическата безопасност, касаещи типа поставяне и 

условията на околната среда, при които е изпълнена инсталацията.  

• Защитен проводник /заземителен кабел/: 

      Защитният проводник изхождащ от захранващата линия трябва да бъде директно свързан с 

земята, обозначен с буквите „РЕ”, гарантиращ равностойните свързвания на всички метални 

маси и структурни части на уреда.  

 

2. Електрическо табло 
* Степен на защита: 

Обвивката на електрическото табло е изработена от ламарина и има степен на защита IP54, 

като към това се прибавят и вратичките, достъпни директно от външната страна; другите 

стени на обвивката гарантират минимална степен на защита, равностойна на IP22, както е по 

разпоредба на действащите норми: това е възможно тъй като таблото е допълнително 

защитено от проникването на твърди чужди тела и от атмосферните влияния със 

структурата на уреда, в която е вградено. 

• Функция на стартиране и изключване: 

На лявата вратичка на таблото има дръжка в червен цвят, с която се въздейства директно 

върху главния захранващ прекъсвач. Дръжката има и функцията да блокира вратата, като 

гарантира, че захранването на уреда става изключително и само при затворена вратичка. 

Функцията за изключване, изпълнявана от главния прекъсвач е с клас тип „О”, тъй като 

изключването става чрез мигновеното преустановяване на захранването с мощност. 

 

3. Норми          
* С цел да се гарантира безопасността на електрическите продукти, въведени на пазара на 

Европейската общност, изрично са спазани предписанията на следните Директиви: 

- Директива за ниско напрежение 2006/95 CEE, включваща и следната съгласувана норма: 
CEI EN 60335-1 e 60335-2-40. 

Класификация: CEI EN 60204-1. Безопасност на машините. Електрическо оборудване на 

уредите.  

 

 

Част 1: 

Общи правила. 
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- Директива 2004/108/CEE, касаеща „Електромагнитната съвместимост”. 

  

4. Връзки при потребителя   
В електрическото табло е наличен клеморед за потребителя, където може да се направи: 

а/ контрол група циркулационни помпи с 1 или 2 помпи със съответните обезопасителни 

системи; 

б/ вход дистанционно включване ON/OFF на уреда. 

Освен това за уред с версия с пълно усвояване на топлината са налични и следните 
връзки: 
в/ контрол циркулационна помпа за усвояване на топлината и съответните обезопасителни 

системи; 

г/ вход дистанционно управление за включване на пълното усвояване на топлината. 

 

За повече подробности направете справка в електрическата схема, доставена заедно с уреда. 

 

 

                                                  

                                              ХИДРАВЛИЧНИ ВРЪЗКИ 
 
ОБЩИ НОРМИ 
 
Задължително е монтирането на решетъчен филтър (Ø  отвори £ 500 µm) на тръбата за 
вход на водата на уреда. В противен случай гаранцията автоматично става невалидна. 
Филтърът изпълнява функцията да спира евентуални чужди тела, налични в 
хидравличната верига на инсталацията /талаш, остатъчни работни вещества.../, като 
по този начин се избягва задръстването на топлообменника и съответно възможното 
замръзване /и последващо му счупване/. 
 

За правилното проектиране на хидравличната инсталация се придържайте към действащите 

местни норми в областта на безопасността. Следните указания са идеи за правилното 

монтиране на уреда. 

1/ Обикновено серийно оборудване      

* Серийно уредът се доставя с диференциален пресостат, който се намира между входа и 

изхода на водата на топлообменниците, за да се избегнат проблемите със замръзването в 

случай на липса на воден поток. 

Стартирането е проверено за ∆р от 80 mbar ±5,   докато рестартирането става с ∆р от 105 

mbar ±5. 

Диференциалният пресостат отваря контакта и блокира уреда, когато капацитетът на водата 

се възобнови и ∆р ≤ 80 mbar ±5.   

Диференциалният пресостат затваря и уредът може да тръгне отново, когато капацитетът на 

водата се увеличи и достигне до ∆p ≥ 105 mbar ±5. 

• Уредът може да бъде доставен /по желание/ с нагревател против замръзване, поставен 

като защита на изпарителя. Това позволява защитата на уреда от зимния лед до 

температура на въздуха = -10°C. 

2/ Оборудване с аксесоар хидравличен модул          

* Освен серийното оборудване, уредът е оборудван с всички хидравлични съставни части, 

както е обяснено в раздела “Аксесоари и опции”. 

Хидравлична схема на инсталацията 
Общи препоръки 
• Тръбите трябва да бъдат оразмерени с минимално възможния брой извивки, за да се намалят 

загубите на товар; трябва да бъдат подкрепени по подходящ начин, за да се избегне прекаления 

натиск върху връзките на уреда. 

• Да се монтират в близост до съставните части, подлежащи на периодическа поддръжка, 

спирателните вентили, за да се изолират компонентите по време на операциите по поддръжката 

и да се позволи замяната им, без необходимост от изпразване на инсталацията. 
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• Преди да се изолират тръбите и да се зареди инсталацията направете една предварителна 

проверка, с която да се уверите, че няма течове. 

• Изолирайте всички тръби на охладелната вода, така че да предотвратите образуването на 

конденз. Уверете се, че използвания за целта материал е от типа „парна бариера”. В противен 

случай покрийте изолиращия материал с подходящата защита. Уверете се, освен това, че 

достъпа до обезвъздушителите е достъпен отвъд плътността на изолиращия материал. 

• Препоръчваме Ви да монтирате или поне да имате предвид  евентуалното включване било на 

входа, било на изхода, на инструменталното оборудване за четенето на налягането и на 

температурата на хидравличната инсталация. Тези инструменти ще позволят контрола на 

правилното функциониране на уреда. 

• Веригата може да бъде поддържана под налягане като се използва разширителен съд (наличен 

в уреда, ако е снабден с аксесоара хидравличен модул) и редуктор на налягане. Може да бъде 

използвана група за пълнене на инсталацията, която автоматично, под определена стойност на 

налягане, се грижи за зареждането и за поддържането на желаното налягане. Предвидете в най-

високата точка на веригата ръчни или автоматични клапи, за да се елиминира въздуха от 

веригата. 

• В зависимост от избрания аксесоар са предвидени за свързване с уреда връзки с мъжка резба, 

или бързи съединения тип Victaulic. 

Съединенията позволяват разширяването на тръбите, дължащо се на колебания в температурата 

и освен това гарнитурата и предвиденият луфт подпомагат изолирането и поглъщането на 

шумове и вибрации. 

• Препоръчителна е, в случай, че бъдат монтирани антивибрационни подставки под уреда, 

употребата на еластични съединения преди и след циркулационната помпа на водата и близо до 

уреда. 

• Сложете едно кранче на изхода на уреда, за да може да регулирате капацитета на водата. 

Защитни мерки през зимния период 
По време на зимния период, в случай на временно спиране на инсталацията, водата може да 

замръзне и да нанесе вреди на топлообменника на уреда и на другите съставни части на 

инсталацията. За да предотвратите тези проблеми имате 3 възможни решения: 

1. Изпразнете напълно на инсталацията, обръщайки внимание на изпразването на пластинчатия 

топлообменник (за да изпразните напълно хидравличната инсталация на уреда, отворете 

сферичните клапи за изпускане на вода и клапите за обезвъздушаване). 

2. Работа с вода с гликол, като вземете предвид процентът гликол, факторът на корекция на 

погълнатата охладителна мощност, капацитет на водата и загубите на товар (виж таблицата на 

следващата страница) 

3. В случай, че е сигурно, че уредът може да продължи да бъде захранван с електричество през 

цялата зима,  то тогава самият уред може сам да се предпази от евентуални замръзвания до 

температури от -20°C: това е възможно благодарение на употребата на електрически нагревател 

против замръзване, поставено на пластинчатия топлообменник, както и на интелигентното 

управление на водната помпа, която трябва да се управлява от микропроцесорната платка (виж 

раздела “Електрически връзки”). 

Ако уредът е снабден със събиращ резервоар, за да се спрете на решение № 3 е задължително 

да монтирате аксесоара за против замръзване на резервоара. 

 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                                                           ХИДРАВЛИЧНИ ВРЪЗКИ 
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Принципна схема за уред Базова /основна/ версия VB [ВЕРИГА СТУДЕНА ВОДА] 
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Следните фигури представляват схема за свързване към веригата на изпарителя. 

ВАЖНО: капацитетът на водата, подавана към топлообменника трябва да бъде постоянен. 

С аксесоар хидравличен модул първичен - вторичен MP-SS е задължително да се монтира 

воден филтър във вторичната верига, веднага под резервоара. 

(1): Тази съставна част не е необходима в случай, че уредът е оборудван с аксесоара “Буфер 

съд”. 

В случай, че уредът не е оборудван с гореспоменатия аксесоар, е препоръчително той да бъде 

монтиран. 

 
Легенда на схемата: 
I = Iнсталация на потребителя 

 Манометър 

 Термометър 

 Клапа за спиране и/или регулиране на капацитета на водата 

 Електронна част за контрол (регулатор) 

 Помпа 

 Филтър 

 Резервоар 

 Разширителен съд 

 

 Обезвъздушителна клапа 

 Обезопасителна клапа 

 Съединение 

 Група за зареждане на вода 

 Моторизиран трипътен вентил 

 Сонда вход връщане на водата 

 
2-рата част от горната схема е принципна схема за уред с пълно усвояване на топлината 
[ВЕРИГА ТОПЛА ВОДА] 
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Представената принципна схема е валидна за всички Специални версии VD 
Фигурата по-горе показва принципната схема за частта от инсталацията, която е свързана с 

топлообменника, който служи за частично възвръщане на топлинната мощност, която иначе се 

gubi. 

 
VB+аксесоар хидравличен модул AM и AM AP 
VB+аксесоар хидравличен модул PS 
Принципна схема за уред с пълно усвояване на топлина [ВЕРИГА ТОПЛА ВОДА] 
Представената принципна схема е валидна за всички Специални версии VD 
Фигурата по-горе показва принципната схема на частта на инсталацията, която касае 

топлообменника, служещ за частично възвръщане на топлинната мощност, която в противен 

случай се губи в атмосферата и не може да бъде оползотворена. 

 
Обезвъздушаване и изпускане на вода 
На хидравличната верига, захранваща уреда, особено ако е снабдена с Основния комплект 

тръби, ще е грижа на монтьора да се погрижи за поставянето в най-високата част на веригата, 

на подходящ брой обезвъздушители (ръчни или автоматични) за изгонването на въздуха, който 

е евентуално наличен в хидравличната верига. Така също ще трябва монтьорът да предвиди 

поставянето на вентил за изпускане на водата с цел да се позволи, при необходимост, пълното 

изпразване на пластинчатия топлообменник на уреда, (особено по време на зимния сезон, за да 

се избегнат заледявания, които биха навредили сериозно на правилното функциониране на 

уреда). За уред, снабден с Пълен комплект тръби, е налична обезвъздушителна клапа на горната 

тръба (при входа на водата), както и клапа за изпускане на водата при долната тръба (изход на 

водата). Вижте и раздела “Аксесоари и опции”. 

 

Хидравлично свързване с връзки тип Victaulic и флусостат вода 
Състои се от две бързи връзки тип Victaulic (Fig. 1-A), снабдени с метален ботуш (Fig. 1-B) и 

гарнитура, които не са монтирани (доставени са в комплект с уреда). Предвидено е връзките за 

свързване да могат да бъдат заварени или да бъдат поставени на резба в края. 

Бележка: 

Доставя се като аксесоар (виж ”Аксесоари и опции”). 

 
 

Легенда на фигурата:  
SALDARE/FILETTARE = ЗАПОЯВАНЕ /ПОСТАВЯНЕ НА РЕЗБА 

FLUSSOSTATO ACQUA = ФЛУСОСТАТ ВОДА 
 

 
Схема за регулиране на моторен трипътен вентил 
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С цел да се избегнат проблеми с функционирането, свързани със стартирането с вода с ниски 

температури, силно се препоръчва монтирането на смесителна клапа, както е показано на 

схемата. Клапата трябва да бъде регулирана в зависимост от входната температура на водата 

при връщането (виж схемата): графиката показва типа регулиране, който трябва да се приложи. 

 
 
 
 

Легенда на 

графиката:  

PORTATA ACQUA = ДЕБИТ ВОДА 
Temperatura INGRESSO recupero = Температура ВХОД РЕКУПЕРИРАНА ВОДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
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ОБЩИ НОРМИ 
За да бъде валидна договорната гаранция пускането в експлоатация трябва да бъде извършено 

от оторизираните сервизни специалисти. Преди да се свържете с тях се уверете, че всички части 

от инсталацията са налице; хидравличните връзки със съответното оборудване за 

обезвъздушаване, както и електрическите връзки. 

 

ПОДДРЪЖКА 
ОБЩИ НОРМИ 
Поддръжката е изключително важна за функционирането на инсталацията и дългата 

издръжливост на уреда във времето. За изключителни операции по поддръжката се свържете с 

оторизирани квалифицирани специалисти. Трябва да бъдат взети в предвид мерките за 

безопасност, изредени в съответния раздел на този наръчник и трябва да бъдат приложени 

дадените предписания.  

Информацията, дадена по-долу, е ръководство, адресирано към крайния потребител. 

 

РУТИННА ПОДДРЪЖКА 
Описаните по-долу операции за контрол на уреда не изискват специални технически познания 

и се състоят в най-обикновени проверки на някои от съставните части на уреда.  

Свържете се с оторизиран сервизен център, в случай, че се наложи извършването на 

манипулации по поддръжката.  

В таблицата по-долу са дадени препоръчителните за изпълнение контролни операции, както и 

честотата, с която те трябва да бъдат извършвани. 

 

     ОПИСАНИЕ        СЕДМИЧНО       МЕСЕЧНО НА ШЕСТ МЕСЕЦА 

Оглед на частите на 

устройството 

                 
                 •  

Проверка на 

хидравличната 

инсталация 

                       •  

Проверка на 

електрическата 

инсталация 

                       •  

Проверка на 

кондензационната 

част 

                       •  

Четене и записване на 

работните параметри 

                 •   

 

·  Зрителна проверка на частите на устройството 
При проверката на състоянието на съставните части на устройството, особено внимание 

обърнете на частите, склонни към окисление. В случай, че забележите начало на окислителен 

процес, трябва да намажете с бои, които го елиминират или поне го забавят. Преверете дали 

добре е закрепена външната панелна част на уреда. При лошо закрепване се създават неприятни 

шумове и вибрации. 

• Проверка на хидравличната инсталация 
Направете оглед, с който да се уверите, че в хидравличната верига няма  участъци с течове. 

Проверете дали водният филтър е чист. 

 

• Проверка на електрическата инсталация 
Уверете се, че захранващият кабел, свързващ уреда с разпределителното табло, е без 

разкъсвания, напуквания или други повреди, които биха могли да развалят изолирането. 

• Проверка на кондензационната част 
ВНИМАНИЕ: Топлообменникът е изработен от алуминиеви ребра или от друг подобен тънък 

материал, който, дори при случаен допир, може да причини прорезни рани. Придържайте се 

към предписанията в съответния раздел. 
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• Кондензна батерия 

Важно е, имайки предвид функцията на този елемент, повърхността на топлообменника да е 

освободена от евентуални запушвания, предизвикани от тела, които могат да намалят  

въздушния капацитет на вентилатора и оттам ефективността на уреда. Възможните операции 

по тази част са: 

- Отстранете с помощта на четка или с ръка (взимайки предвид гореописаните предписания по 

безопасността) всички нечистотии като хартия, листа, и т.н., които могат да запушат 

повърхността на батерията. 

- В случай, че външните тела се намират върху ребрата и ръчното им отстраняване е 

проблемно, използвайте за целта силна струя въздух под налягане или вода по алуминиевата 

повърхност на батерията, като се погрижите да ориентирате струята във вертикална на 

батерията посока, за да не повредите ребрата. 

- „Срешете” батерията с подходящ инструмент, като използвате удачното разстояние на 

„гребена” за ребра, в случай, че части от ребрата са огънати или смачкани. 

• Аксиални електровентилатори 

Извършете оглед, за да проверите доколко добре е закрепен електровентилатора към 

поддържащата го решетка, а и как е закрепена самата тя към структурата на уреда. Лошото 

закрепване е причина за неприятни шумове и вибрации. 

• Четене и записване на работните параметри 
Тази проверка може да бъде извършена благодарение на манометрите (ако са монтирани) на 

охладителните вериги, както и на манометрите и термометрите (ако са монтирани) на 

хидравличните вериги на уреда (изпарител + връщане на водата, ако са налични). 

 

БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
Общи предписания 
Уредът е проектиран така, че да се сведат до минимум рисковете за хората и за помещението, в 

което той е монтиран. Въпреки това, за да бъдат елиминирани дори минималните рискове, е 

удачно да се запознаете възможно най-добре с уреда, за да предотвратите възможни инциденти 

с щети за хората и/или вещите. 

a. Достъп до уреда 
Достъпът трябва да бъде разрешен изключително и само на квалифициран персонал с добри 

познания и опит в работата с този тип машини, който да е винаги снабден с необходимата 

защита против произшествия (обувки, ръкавици, шлем, и т.н...). Освен това, за да извършват 

манипулации по уреда, лицата трябва да са оторизирани от собственика на уреда и да са 

признати като специалисти от самата фирма производителка. 

б. Рискови елементи 
Проектирането и самото производство на уреда са извършени по такъв начин, че да няма 

никакви рискови условия. Все пак минимални рискови условия няма как да бъдат елиминирани 

при фазата на проектирането. Те са отбелязани в следната таблица заедно с указанията, 

необходими за тяхното неутрализиране.  

              Част     Минимален риск         Проблем    Предпазни мерки 

Компресор и входна 

тръба  

        Изгаряния Контакт с тръбите 

и/или с компресора 

Избягвайте контакта, 

използвайки защитни 

ръкавици 

Входни тръби, 

топлообменник 

връщане на топлина и 

батерия 

        Избухване Прекалено високо 

налягане   

Изключете уреда, 

проверете пресостата 

за високо налягане, 

вентилаторите и 

кондензатора 

Тръбите по принцип Изгаряния от 

замръзване 

Изтичане на фреон и 

контакт с кожата 

Не упражнявайте 

напрежение върху 

тръбите 

Електрически кабели, 

метални части  

Поражения от 

електрически ток, 

тежки изгаряния 

Дефекти в 

изолирането на 

кабелите, метални 

Надеждна 

електрическа защита 

/погрижете се за 
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части под 

напрежение  

заземяването/ 

Батерии за 

топлообмен 

Прорезни рани Контакт Използвайте защитни 

ръкавици 

Монтирайте аксесоар 

„Решетки за защита 

на батерията” 

Вентилатори Прорезни рани Контакт Избягвайте да 

вкарвате ръцете си 

или вещи през 

дупките на решетката 

за защита на 

вентилаторите 

 

в. Замърсяване на околната среда 
Уредът съдържа смазочно масло и охлаждащо вещество поради което, при сортирането на 

отпадъците от уреда, тези течности трябва да бъдат изолирани и унищожени според нормите, 

действащи в страната, в която е монтиран уредът. 

 

Уредът не трябва да бъде просто изхвърлен като обикновен отпадък. 
 

Начин на работа 
• Избягване вдишването на пари от охладителен газ. 

• Концентрацията на пари на охладителен газ трябва да бъдат намалени по такъв начин, че да  

• Предотвратете директния контакт на фреона със свободен пламък и топли повърхностти, 

защото могат да се формират продукти с дразнещ и токсичен разпад. 

• Избягвайте контакт с очите и кожата. 

 

Предпазни мерки в случай на изтичане на газ  
• По време на отстраняването на изтичащ фреон, използвайте подходяща персонална защита 

(за очите, кожата и дихателните пътища). 

• Ако условията са достатъчно сигурни, изолирайте струята на изтичане. 

• В случай на слаби изтичания, оставете да се изпари като осигурите подходяща вентилация. 

• В случай на значителни изтичания, в охладителя да се сипва пясък, земя или друг 

абсорбиращ годен материал и зоната да се вентилира. 

• Вентилирайте по подходящ начин средата. 

• Предотвратете проникването в отточни канали, сутерени и т.н., защото може да създаде 

токсична атмосфера. 

• Ограничете максимално изтичането на фреона в атмасферата. 

 
ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ЕВЕНТУАЛНИ ЗЛОПОЛУКИ 
·  Отдалечете пострадалия от местопроишествието и го дръжте на топло и на спокойно място; 

·  При необходимост да му се даде кислород; 

·  Ако е нужно, приложете изкуствено дишане; 

·  В случай на спиране на сърцето направете сърдечен масаж; 

·  Веднага потърсете лекарска помощ. 

  

При контакт с кожата: 
·  Размразете, като измийте веднага и обилно с хладка вода засегнатите части от тялото; 

·  Отстранете засегнатите дрехи /при изгаряния от замръзване те могат да залепнат за кожата/, 

ако не са залепнали за кожата; 

·  Потърсете при необходимост лекарска помощ. 

Контакт с очите   
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·  Измийте веднага с физиологичен разтвор за очни промивки или с чиста вода, като задържите 

разделени клепачите поне за 10 минути; 

·  Потърсете при необходимост лекарска помощ. 

При поглъщане 
• Не предизвиквайте повръщане. Ако пострадалият е в съзнание му дайте да си изплакне устата 

с вода и да изпие 200¸300 ml вода. 

• Веднага потърсете лекарска помощ! 

• Не прилагайте адреналин или лекарства, които стимулират симпатиковата нервна система 

след излагането на опасните вещества, поради опасност от сърдечна аритмия. 

За допълнителна информация относно характеристиките на охладителната течност, 
вижте техническите справки за безопасност, налични при производителите на 
охладителни течности.  
 

 
       

 

Фирмата производителка отклонява всякаква отговорност при неточности, съдържащи се в 

настоящия наръчник, ако те се дължат на печатни грешки или на погрешни транскрипции. 

Производителят си запазва правото да нанася промени и подобрения в продуктите си в каталога 

във всеки един момент и без предварително предупреждение. 

 


