ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ГІДРАВЛІЧНОГО МОДУЛЯ
ТЕПЛОВОГО НАСОСУ
CLP-V8HN/DR4
CLP-V12HW/DR4
CLP-V16HW/DR4

Дякуємо за Ваш вибір продукції нашої компанії!
Система нагріву води є складним і дорогим обладнанням.
Для захисту Ваших законних прав та інтересів, будь ласка, переконайтеся, що монтаж обладняння виконуюється фахівцями.
Цей посібник є загального призначення для систем опалення, що виробляються
на заводі Guangdong CHIGO Heating & Ventilation Equipment CO., LTD. Продукт який ви придбали, може трохи відрізнятися від продукту який описано в цій інструкції . Продукт може
мати інший зовнішній вигляд. Але ці відмінності не вплинуть на роботу, та використання
системи.
Будь ласка, уважно прочитайте посібник перед експлуатацією системи та перевірте, чи
модель ідентична тій, яку ви придбали. Зберігайте інструкцію належним чином у випадку,
якщо вам може знадобитися звернутися до неї в майбутньому.
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АКСЕСУАРИ
АКСЕСУАРИ

Назва

Інструкція з
Намонтажу та Гарантійстінна енергетичний
панель
на ефекталон
тивність

Кількість

1

Мідна труба
(GB1527-2006
Труба з
міді або мідних
сплавів)

Труба з
поліетилену

Ізоляція
Автоматичний
клапан подачі
води
Колектор,
розподільник
води

4

1

1

Змінна
плата
(заглушка)

Провідний
датчик
температури для
баку ГВП

Фільтр

1

1

1

Рідинна лінія

Ф9.52×0.8

Газова лінія

Ф15.88×0.8

Зовнішній
діаметр мм

Примітки

Зливна труба використовується для
підключення до гідравлічного модуля.
25
Довжина регулюється у відповідності до
фактичних потреб.
Ізоляція мідного трубопроводу товщиною не менше 15
мм, для пластикового трубопроводу товщина ізоляціїї
має бути не менше 20 мм.
Купуйте відповідно до потреб, (Максимальна
температура води: 80 °C, Тиск: 1.5 бар)
Коли встановлюєте теплу підлогу, обирайте відповідно
до потреб (необхідний автоматичний регулятор потоку)

Труба для
теплої підлоги

Коли встановлюєте теплу підлогу, купуйте відповідно до
потреб (діаметр Ф20, PE-RT труба)

Кімнатний
термостат

Коли встановлюєте теплу підлогу, купуйте відповідно до
потреб (контроль з’єднань)

Буферна
ємність

Коли встановлюєте теплу підлогу, купуйте відповідно до
потреб (Буферна ємність не забезпечує ГВП,
рекомендований об’єм: 100~200л)

ГІДРАВЛІЧНИЙ МОДУЛЬ ТЕПЛОВОГО НАСОСУ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

! Увага
- Місце встановлення гідравлічного модуля повинно бути захищено від
дощу.
- Монтаж повинен проводитись професіоналами. Не встановлюйте обладнання власноруч, неправильний монтаж може привести до пожежі, ураження стумом, травм та інших небажаних наслідків.
- За необхідності придбайте додаткові матеріали та комплектуючі.
Якщо ви купуєте обладнання та комплектуючі, не визначені нашою компанією,це може привести до аварій або неправильної роботи.
- При підключенні до електричного живлення дотримуйтесь місцевих правил.
- Необхідно організувати надійне заземлення. Без заземлення можливе ураження струмом.
- Якщо необхідно встановити або перемістити тепловий насос або електричний нагрівач, зверніться до професіоналів.
- Ремонтні роботи повинні бути проведені спеціалістами в даній сфері, в
іншому випадку можливі поломки обладнання, ураження струмом, травми та
інші небажані наслідки.

! Увага
- Перевірте, що дренажна система може безперебійно відводити воду.

- Перевірте, чи встановлений перемикач захисту від витоку струму на землю. Якщо він відсутній можливе ураження електричним струмом.
- Не встановлюйте обладнання біля джерел легкозаймистих речовин, це
може спричинити пожежу.
- Перевірте, що основа під обладнанням надійна. Якщо основа недостатньо
міцна можливі пошкодження.
- Необхідно підключати кабеля в правильному порядку. Неправильно підключені кабелі можуть пошкодити обладнання.
- Потрапляння води в пристрій перед монтажем може спричинити коротке
замикання електричних частин. Не зберігайте обладнання у вологому місці,
під дощем або снігом.
- Якщо під час монтажу холодоагент витікає, негайно провітріть приміщення.
Якщо холодильний агент контактує з вогнем, утворюються токсичні гази.
- Після завершення монтажу, перевірте що холодоагент не витікає з обладнання.
- Якщо холодоагент потрапляє в приміщення і контактує з джерелами вогню,
нагрівачами чи плитою, він утворює токсичні гази.

ГІДРАВЛІЧНИЙ МОДУЛЬ ТЕПЛОВОГО НАСОСУ
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КОНСТРУКЦІЯ ГІДРАВЛІЧНОГО МОДУЛЯ
КОНСТРУКЦІЯ ГІДРАВЛІЧНОГО МОДУЛЯ

Повітроспускний
клапан

Теплообмінник

Електричний нагрівач
Розширювальний бак

Реле протоку води

Запобіжний клапан

Пульт керування

Водяний насос
Манометр

Вихід води

Газова труба

Рідинна труба

Вхід води

Дренаж

Умовна схема конструкції гідравлічного модуля
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МОНТАЖ ГІДРАВЛІЧНОГО МОДУЛЯ
МОНТАЖ ГІДРАВЛІЧНОГО МОДУЛЯ
3.1 Вибір місця монтажу
1) Розмір стінової панелі, у мм. (Див. малюнок 3.1)

Малюнок 3.1
2) Місце монтажу та обслуговування, у мм (Див. малюнок 3.2 та 3.3)

Малюнок 3.2

Малюнок 3.3

3.2 Габаритні та монтажні розміри модуля
( Див. малюнок 3.4)

Малюнок 3.4

ГІДРАВЛІЧНИЙ МОДУЛЬ ТЕПЛОВОГО НАСОСУ
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МОНТАЖ ГІДРАВЛІЧНОГО МОДУЛЯ
МОНТАЖ ГІДРАВЛІЧНОГО МОДУЛЯ
3.3 Використання
1) Для уникнення пошкоджень при доставці, не відкривайте коробку.
2) Гідравлічний модуль досить важкий, для монтажу необхідно принаймні
дві людини.
3) Дотримуйтесь правил безпеки при роботі з обладнанням.
4) Запобігайте ушкодження основної панелі пристрою під час монтажу.
3.4 Монтажна схема гідравлічного модуля

Фанкойл
Холодна вода
Гаряча вода

Зворотня вода
Вода подачі

Розширювальний
бак

Фільтр

Радіатор

Циркуляційний
насос

3-х ходовий клапан

2-х ходовий
клапан

Бак акумулятор
Тепла підлога
Фільтр
Диференційне
реле
Фільтр
Бак ГВП

Диференційне
реле

Малюнок 3.5 Режим роботи на ГВП
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МОНТАЖ ГІДРАВЛІЧНОГО МОДУЛЯ
МОНТАЖ ГІДРАВЛІЧНОГО МОДУЛЯ

Фанкойл

Холодна вода
Гаряча вода
Розширювальний
бак

Зворотня вода
Вода подачі
Фільтр

Радіатор

Циркуляційний
насос

3-х ходовий клапан

2-х ходовий
клапан

Бак акумулятор
Тепла підлога
Фільтр
Диференційне
реле

Фільтр
Диференційне
реле

Бак ГВП

Малюнок 3.6 Режим нагріву

Фанкойл
Холодна вода
Гаряча вода
Розширювальний
бак

Зворотня вода
Вода подачі
Фільтр

Радіатор

Циркуляційний
насос

3-х ходовий клапан
Бак акумулятор

Тепла підлога
Фільтр
Диференційне
реле

Фільтр
Бак ГВП

Диференційне
реле

Малюнок 3.7 Режим охолодження

ГІДРАВЛІЧНИЙ МОДУЛЬ ТЕПЛОВОГО НАСОСУ
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МОНТАЖ ГІДРАВЛІЧНОГО МОДУЛЯ
МОНТАЖ ГІДРАВЛІЧНОГО МОДУЛЯ

Фанкойл
Холодна вода
Гаряча вода

Зворотня вода
Вода подачі

Розширювальний
бак

Фільтр

Радіатор

Циркуляційний
насос

3-х ходовий клапан
Бак акумулятор

Тепла підлога
Фільтр
Диференційне
реле
Фільтр
Диференційне
реле

Бак ГВП

Малюнок 3.8 Режим нагріву (без режиму охолодження)

Фанкойл
Холодна вода
Гаряча вода

Зворотня вода
Вода подачі
Фільтр

Розширювальний
бак

Радіатор

Циркуляційний
насос

3-х ходовий клапан
Бак акумулятор

Тепла підлога
Фільтр
Диференційне
реле
Фільтр
Бак ГВП

Диференційне
реле

Малюнок 3.9 Режим нагріву (без режиму охолодження)
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МОНТАЖ ГІДРАВЛІЧНОГО МОДУЛЯ
МОНТАЖ ГІДРАВЛІЧНОГО МОДУЛЯ

Фанкойл
Холодна вода
Гаряча вода

Радіатор

Розширювальний
бак

Зворотня вода
Вода подачі
Фільтр

Циркуляційний
насос

2-х ходовий
клапан

Бак акумулятор

Тепла підлога

Фільтр
Диференційне
реле

Малюнок 3.10 Режим нагріву (без ГВП та баку ГВП)

Холодна вода
Гаряча вода

Зворотня вода
Вода подачі
Фільтр

Фільтр
Диференційне
реле
Фільтр
Бак ГВП

Диференційне
реле

Малюнок 3.11 Режим ГВП (лише режим ГВП)
ГІДРАВЛІЧНИЙ МОДУЛЬ ТЕПЛОВОГО НАСОСУ
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МОНТАЖ ГІДРАВЛІЧНОГО МОДУЛЯ
МОНТАЖ ГІДРАВЛІЧНОГО МОДУЛЯ
3.5 Встановлення та підключення гідравлічного модуля
1) Рекомендується підключати гідравлічний модуль та гідравлічну систему в
однаковий спосіб.

Фанкойл

Фанкойл

Фанкойл

! Увага
- Температура води, яка подається в накопичувальний бак, не повинна перевищувати 50 0С.
- Якість води повинна відповідати нижче приведеним стандартам. В іншому випадку на поверхнях теплообмінників з’явиться накип, що негативно
вплине на роботу обладнання та роботу системи в загалому.
Показник
РН

Загальна
твердість

Провідність

Сульфат
іони

Хлорид
іони

Амоній
іони

6,5-8,0

200μV/cm

<50ppm

N/A

<50ppm

N/A

Сульфат
іони

Кремній

Вміст заліза

Іони натрію

Іони кальцію

-

<50ppm

<30ppm

<0.3ppm

<50ppm

-

! Увага
- Холодильний контур гідравлічного модуля містить невелику кількість
Азоту, який використовується для виявлення негерметичності. При монтажі відкрутіть гайку гідравлічного модуля, якщо газ не виходить, перевірте модуль на герметичність.
- Коли температура навколишнього середовища нижче 00С, необхідно
забезпечити обладнання електричним живленням.
- Якщо пристрій відмикається від живлення, злийте воду з гідравлічного
модуля для запобігання замерзання води в обладнанні.
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МОНТАЖ ГІДРАВЛІЧНОГО МОДУЛЯ
МОНТАЖ ГІДРАВІЛІЧНОГО МОДУЛЯ
3.6 Монтаж гідравлічного модуля
Для монтажу гідравлічного модуля необхідно мінімум 2 людини.
1) Виберіть стіну або опору, яка є надійною та може витримати подвійну вагу
модуля.
2) Встановіть настінну монтажну панель на стіну за допомогою 8 комплектів
кріплення.
3) Щоб забезпечити надійність несучої конструкції необхідно виготовити отвори мінімальної глибини 45-50 мм.
4) Встановіть пристрій вертикально та на певній від стіни, для вільного доступу повітря за пристрій.
3.7 Підключення гідравлічної системи
Специфікація
підключення
води

! Увага
- При підключенні гідравлічної
системи обов’язково затягуйте
2-ма ключами.
- Перевірте справність повітроспускного клапана в гідравлічному
модулі.

Підключення
подачі поди

DN32

Підключення
зворотної
води

DN32

3.8 Запуск води та заходи проти обмерзання
3.8.1 Запуск води та видалення повітря
1) Повітроспускний клапан необхідно встановити в найвищій точці системи.
2) Після встановлення гідравлічного модуля вимкніть живлення.
3) Відкрийте клапан для подачі води, відкрутіть випускний клапан на гідравлічному модулі та заповніть систему водою. Повітря необхідно поступово
випускати через повітроспускний клапан або клапан на накопичувальному
баку.
4) Перевірте циркуляційну систему на наявність протікань.
5) Якщо в системі відсутні протікання, увімкніть та запустіть блок. Після того,
як насос запрацює необхідно видалити повітря через повітроспускний клапан гідравлічного модуля. Після того, як зникло шипіння повітря, закрийте
випускний клапан гідравлічного модуля та випускний клапан баку.
6) Для систем без накопичувального баку, повітря з системи видаляється
тільки через повітроспускний клапан гідравлічного модуля.

ГІДРАВЛІЧНИЙ МОДУЛЬ ТЕПЛОВОГО НАСОСУ
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МОНТАЖ ГІДРАВЛІЧНОГО МОДУЛЯ
МОНТАЖ ГІДРАВЛІЧНОГО МОДУЛЯ
3.8.2 Заходи проти обмерзання
1) Коли температура зовнішнього повітря опускається нижче 0 0С, не вимикайте обладнання.
2) Якщо обладнання не може бути підключеним до мережі, обов’язково видаліть воду з системи та баків.
3) Виконайте нижче наведені дії для видалення води з баку:
а) Вимкніть живлення;
б) Закрити впускний патрубок баку;
в) Відкрийте спускний патрубок баку.
4) Виконайте нижче наведені дії для видалення води з гідравлічного модуля:
а) Вимкніть живлення;
б) Закрити клапан подачі води;
в) Відкрийте зливні клапани на обох патрубках гідравлічного модуля.
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ЕЛЕКТРИЧНЕ ЖИВЛЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЖИВЛЕННЯ

! Увага
- Гідравлічний модуль повинен використовувати спеціальний блок живлення. Напруга повинна відповіднати номінальній.
- Система живлення гідравлічного модуля та сам гідравлічний модуль повинні бути надійно заземленими.
- Влаштування електричного живлення повинно проводитись спеціалізованим електриком.
- Система живлення повинна мати автоматичні вимикачі з перерізом від 3
мм.
- Кабель живлення та кабель управління не повинні прокладатися разом
та створювати взаємні електромагнітні перешкоди. Кабеля не повинні
торкатися корпусів електричних елементів. Не дозволяється використання з’єднань кабелів, за вийнятком зпаяних з’єднань та за допомогою конекторів.
- Включення блоку можна проводити тільки після ретельної перевірки.
1) Детальні параметри підключення

Модель

Живлення

Напруга та
частота
Переріз
кабеля

CLP-V8HN/DR4
CLP-V12HN/DR4
CLP-V16HN/DR4
220-240 В ~50Гц
3х4.0 мм2

Струм (А)

32

Сигнальний кабель (мм2)

екранований 3х0.75 мм2
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15

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЖИВЛЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ
4.2 Інструкція з налаштування
4.2.1 Налаштування для різних моделей

1

2 3

4

ON
SW2
OFF
SW2_1: OFF Нагрів та охолодження
SW2_1: ON Лише нагрів
4.2.2 Кімнатний датчик температури

1

2 3

4

ON
SW2
OFF
SW2_2: OFF Без кімнатного датчика температури
SW2_2: ON З кімнатним датчиком температури
4.2.3 Режим ГВП

1

2 3

4

ON
SW2
OFF
SW2_4: OFF З режимом ГВП
SW2_4: ON
Без режиму ГВП
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4.3 Електрична схема
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ТЕСТОВИЙ ПУСК
ТЕСТОВИЙ ПУСК
5.1 Коди помилок
E0

Несправність реле протоку води

E1

Помилка зв’язку між гідравлічним модулем та зовн. бл.

E2

Несправність датчика температури Т1

E5

Помилка зовнішнього блоку

E6

Несправність датчика температури Т7

E7

Несправність датчика температури Tw_in

E8

P0

Несправність датчика температури Tw_out
Помилка зв’язку між гідравлічним модулем та провідним
контролером
EEPROM захист

P1

Захист від великого перепаду температур води на вх/вих

P2

Захист від недостатнього протоку води

P3

T1 та Tw_out одночасний захист від несправності

E9

5.2 Інформаційний лист

1

Завелика потужність зовнішнього блоку

2

Режим гідравлічного модуля

3

18

4

Робоча потужність внутрішнього блоку

5

Встановлена температура

6

Температура Т1

7

Температура Tw_in

8

Температура Tw_out

9

Температура Т7 (температура баку ГВП)

10

Температура зовнішнього блоку Т4

11

Попередня помилка

12

Попередня друга помилка

13

Попередня третя помилка

14

Версія програмного забезпечення

15

Рівень подачі насосу
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Додаток 1: Назви та вміст небезпечних речовин в обладнанні

Назва

Свинець
(Pb)

Ртуть
(Hg)

Кадмій
(Cd)

Хром Бромор- Поліефіри
(Cr(VI)) ганіка
(PBB)
(PBDE)

Компресор
Теплообмінник
Труби та клапана
Холодоагент
Двигун
Електронні
компоненти
Кабельна
продукція
Кріплення та
прокладки
Гумові частини
Інші металеві
частини
Інші пластикові
частини
Друковані деталі
Піна
Ізоляція

Даний симвом вказує, що вміст даної небезпечної речовини у
всіх однорідних матеріалах нижче визначеної в GB/T 26572.
Даний симвом вказує, що вміст даної небезпечної речовини принаймні в одному з матеріалів або деталі перевищує межу,
визначену в GB/T 26572. Дана обставина обумовлена тим фактом,
що на даний момент неможливо виробити деталі без використання
шкідливих речовин. Кількість шкідливих речовин буде поступово
зменшуватись з удосконаленням технологій.
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