NAVODILA ZA MONTAŽO, UPORABO IN VZDRŽEVANJE
Toplotna črpalka za sanitarno vodo
ORCA ZEUS ZSW 230 ter ZSW 300

V1_2021

Navodila so narejena za več serij naprav. Zaradi tega lahko v navodilih pride do odstopanja v nekaterih
parametrih, dimenzijah ali slikah.
Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih ali katerih koli drugih specifikacij brez predhodnega obvestila ter
brez odgovornosti. Za tiskarske napake ne odgovarjamo. To delo je avtorsko zaščiteno. Vsaka uporaba izven
meja zakona o avtorskih pravicah brez soglasja Orca Energija d.o.o. je nezakonita in kazniva po zakonu. S to
izdajo so vse prejšnje različice neveljavne.
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ZEUS

Priložena navodila vsebujejo vse informacije, potrebne za varno namestitev, uporabo in vzdrževanje
naprave. PRED UPORABO POZORNO PREBERITE NAVODILA!
Navodila shranite na varno in suho mesto, po možnosti v bližini naprave. Navodila naj bodo v času
življenjske dobe naprave v čitljivem stanju in vedno dosegljiva.
Naprava mora biti vgrajena in priključena v skladu z navodili. V KOLIKOR NISTE POPOLNOMA
PREPRIČANI, DA JE NAPRAVA VGRAJENA V SKLADU Z NAVODILI, NAPRAVE NE ZAGANJAJTE!
Vzdrževanje mora biti redno izvedeno v časovnih periodah, ki jih predpisuje proizvajalec. Vzdrževanje
lahko izvaja le za to ustrezno usposobljena in pooblaščena oseba (serviser). NEUSTREZNO IN
NEPOOBLAŠČENO VZDRŽEVANJE VODI DO IZGUBE PRAVIC IZ NASLOVA GARANCIJE!
Inštalater je dolžan uporabniku obrazložiti, kako napravo pravilno uporabljati in vzdrževati v skladu z
navodili.
PROIZVAJALEC NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA MOREBITNO NASTALO ŠKODO ZARADI
NEPRAVILNEGA DELOVANJA NAPRAVE KOT POSLEDICA NEUSTREZNE VGRADNJE IN VZDRŽEVANJA!
Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe navodil za montažo, uporabo in vzdrževanje brez
predhodne najave. V kolikor ste navodila izgubili ali poškodovali (so v nečitljivem stanju) se obrnite na
proizvajalca ali prodajalca, kjer ste napravo kupili.

VARNOSTNA OPOZORILA

Spodaj navedena navodila preberite še posebej pozorno. Da se izognete morebitnim poškodbam oseb, živali ali
naprave, uporabljajte napravo le v skladu z navodili.
OPOZORILO!
Neupoštevanje navodil lahko privede do poškodb ali okvare naprave. Neupoštevanje navodil
lahko vodi do izgube pravic iz naslova garancije.
NEVARNOST!
Neupoštevanje navodil lahko privede do poškodb ali okvare naprave. Neustrezna uporaba
lahko vodi do resnih poškodb ali celo smrti. Neustrezna uporaba lahko škoduje ljudem, živalim
ali okolju.
NEVARNOST!
Neupoštevanje navodil lahko vodi do resnih poškodb ali smrti zaradi električnega udara.
NEVARNOST!
Neupoštevanje navodil lahko privede do vžiga naprave ali požara.
NEVARNOST!
Neupoštevanje navodil lahko privede do resnih poškodb okončin.
NEVARNOST!
Neupoštevanje navodil lahko privede do resnih opeklin.
NEVARNOST!
Izpostavljenost določenim delom naprave ali hladilnemu sredstvu lahko privede do ozeblin.
NAVODILA ZA ODSTRANITEV!
OPOMBA
Vsebuje koristne informacije.
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POMEMBNA OPOZORILA
OPOZORILO!
Ta naprava se lahko uporablja samo za namene, predpisane s strani proizvajalca.
OPOZORILO!
Napravo lahko upravlja samo odrasla oseba, dobro seznanjena z navodili za uporabo.
NEVARNOST!
Montažo naprave lahko opravi samo za to pooblaščena in ustrezno usposobljena oseba. Pri montaži
mora biti naprava odklopljena iz električnega omrežja.
OPOMBA
Naprava naj bo nameščena tako, da je okoli nje dovolj prostora za čiščenje, pregled ali popravilo.
NEVARNOST!
Naprave nikoli ne nagibajte za več kot 30° ali ročno prenašajte. Za premik je potrebno uporabiti
ustrezna delovna sredstva za transport blaga.
OPOZORILO!
Odsvetuje se namestitev naprave v prostoru, kjer lahko temperatura pade pod ledišče (0°C). Voda v
ceveh in v napravi lahko zmrzne in poškoduje cevovod ali napravo.
OPOZORILO!
Naprava naj bo nameščena v suhem prostoru. V primeru izpostavljenosti soncu je potrebno napravo
ustrezno zaščititi.
NEVARNOST!
Med delovanjem naprave je napravo prepovedano premikati, popravljati ali čistiti.
NEVARNOST!
Pod in na napravo ne polagajte predmetov.
OPOZORILO!
Napravo priklopite na sistem z uporabo privijal, tako da je mogoče napravo v primeru servisnega
posega vedno odmakniti ali odstraniti brez večjega posega v cevni sistem.
NEVARNOST!
V kolikor je predvideno mesto montaže toplotne črpalke v prostoru, kjer se nahaja veliko praha ali
pepela, možnost uhajanja hlapljivih in eksplozivnih substanc ali drugih nezaželenih substanc, peč na
drva ali pelete, je potrebno zajem zraka toplotne črpalke urediti iz drugega prostora. Prah in pepel
se nalagata na uparjalniku in v notranjosti toplotne črpalke, kar lahko privede do motenj delovanja
ali okvare toplotne črpalke. Uhajanje eksplozivnih substanc lahko povzroči eksplozijo ali požar.
NEVARNOST!
Nepovratni ventil in lovilec nesnage je potrebno namestiti na dovodno cev mrzle vode. Prav tako je
potrebno namestiti razstezno posodo ustrezne prostornine. OBVEZNA je namestitev varnostnega
ventila (max. 0,6MPa/6BAR) na izhodni cevi vroče vode. Najvišji dovoljeni dovodni tlak znaša
0,4MPa.
OPOZORILO!
Pri priklopu naprave je potrebno preprečiti nastanek galvanskega člena in s tem povezane korozije.
Za priklop je potrebno OBVEZNO uporabiti priložene prehodne kose, prav tako pa je POTREBNO
instalacije primerno ozemljiti. V primeru okvare zaradi neustreznega priklopa proizvajalec ne
prevzema nikakršne odgovornosti ali garancije.
NEVARNOST!
V primeru poškodbe napajalnega kabla, dima, nenavadnih vonjav ali kakršne koli druge nepravilnosti
pri delovanju naprave, nemudoma izklopite napajanje in kontaktirajte pooblaščeni servisni center.
NEVARNOST!
Ne vstavljajte prste skozi rešetke za zajem/izpih zraka naprave. Vrteči deli naprave Vas lahko
poškodujejo.
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NEVARNOST!
Naprava zahteva zanesljivo ozemljitev med uporabo, drugače lahko pride do resnih poškodb ali celo
smrti zaradi električnega udara.
NEVARNOST!
Napajanje mora biti zavarovano z varovalko (16A) in ustreznim prekinitvenim stikalom FID izvedbe
(največji dovoljeni diferenčni tok 0,03A)
NEVARNOST!
V kolikor se priključni kabel poškoduje, ga je potrebno zamenjati z originalnim, ki ga priskrbi
proizvajalec ali pooblaščena servisna služba.
NEVARNOST!
V bližini naprave ne skladiščite ali uporabljajte vnetljivih snovi.
NEVARNOST!
Voda s temperaturo nad 50°C lahko povzroči opekline. Če imate na napravi nastavljeno višjo
temperaturo, prosimo bodite pozorni pri uporabi vroče vode.
NEVARNOST!
Uparjalnik naprave obratuje z nizko temperaturo. Dotikanje uparjalnika lahko povzroči ozebline.
NEVARNOST!
Cevnih povezav hladilnega sredstva na napravi nikoli ne poškodujte ali preluknjajte. Uhajanje
hladiva lahko povzroči hude ozebline.
NAVODILA ZA ODSTRANITEV!
Zamenjava in odstranitev naprave mora biti narejena po lokalnih in nacionalnih predpisih. Naprava
vsebuje naravi nevarne in strupene substance.

4

NAMEN NAPRAVE

Naprava je toplotna črpalka, zrak/voda izvedbe, s hranilnikom vode spodaj. Njena glavna naloga je gretje
sanitarne vode, hladilni učinek v prostoru je stranski učinek. Toplotna črpalka naj bo nameščena v dovolj
velikem in zračnem prostoru, v katerem je dovolj visoka temperatura (klet, shramba,…), iz katerega bo
toplotna črpalka odvzemala toploto za njeno delovanje. Toplotna črpalka odvzame 75% potrebne toplote iz
zraka, ostalo pa je zagotovljeno s strani električne moči visoko kvalitetnega rotacijskega kompresorja.
Sanitarna voda se greje s pomočjo cevnega izmenjevalnika (kondenzator) toplote freon/voda, nameščenega
okoli hranilnika vode. Hranilnik vode je narejen iz jekla, prevlečenega z vakuumsko emajlirano zaščitno
prevleko. Prostornine hranilnikov vode so 230 ali 300L. Toplotna črpalka s prostornino 230L je predvidena za
stavbe z dnevno porabo tople vode do 500L, toplotna črpalka z prostornino 300L pa za stavbe z dnevno
potrošnjo vode do 700L.
OPOZORILO!
Za poškodbe in nastalo škodo na toplotni črpalki ali tretjih stvareh, ki so nastale zaradi nenamenske
in nepravilne uporabe naprave, je odgovoren izključno uporabnik.
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ODGOVORNOST
Odgovornost proizvajalca

Kot proizvajalec NE PREVZEMAMO nikakršne odgovornosti, če:
- Se ugotovi neustrezna montaža in neupoštevanje navodil za uporabo.
- Naprava ni bila ustrezno ali zadostno vzdrževana.

5.2

Odgovornost inštalaterja

Instalater PREVZEMA ODGOVORNOST za namestitev in zagon v skladu z naslednjimi zahtevami:
- V celoti mora prebrati navodila za montažo in uporabo.
- Montaža naprave mora biti opravljena v skladu z veljavnimi standardi, predpisi in navodili.
- Opraviti mora zagon in rešiti morebitne težave, ki so se pojavile pri montaži in zagonu ali kasnejšemu
delovanju in so posledica napake pri montaži ali zagonu.
- Uporabniku obrazložiti kako napravo pravilno uporabljati, kako spremeniti osnovne nastavitve in
kakšno naj bo vzdrževanje.

5.3

Odgovornost uporabnika

Uporabnik MORA UPOŠTEVATI naslednje zahteve za pravilno uporabo naprave:
- V celoti mora prebrati navodila za uporabo
- Montaža in zagon naprave mora biti opravljena s strani pooblaščene in ustrezno usposobljene osebe.
- Dovoljeno mora biti redno vzdrževanje, opravljeno s strani pooblaščene in ustrezno usposobljene
osebe.
- Uporabnik naj ta navodila shrani v čitljivem stanju in suhem prostoru, po možnosti nekje v bližini
naprave.
- V primeru kakršnih koli vprašanj ali nejasnosti ob montaži naj o tem vpraša instalaterja.
- Vsakršne predelave in zamenjave originalnih sestavnih delov naprave IZKLJUČUJEJO JAMSTVO
proizvajalca za varnost in funkcionalnost. V primeru nenamenske in nepravilne uporabe proizvajalec
NE PRIZNAVA ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI. Za poškodbe in škodo, nastale zaradi nenamenske in
nepravilne uporabe , je odgovoren IZKLJUČNO UPORABNIK.
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HLADILNO SREDSTVO

Naprava je napolnjena z hladilnim sredstvom HFC R134a. Hladilno sredstvo je nestrupeno, negorljivo in ni
eksplozivno, je pa težje od zraka in bo v primeru uhajanja le-tega izpodrinilo. To lahko privede do pomanjkanja
koncentracije kisika v prostoru, vendar pa zaradi majhne količine hladilnega sredstva to ne predstavlja resnega
tveganja za zdravje. Pomanjkanje koncentracije kisika se lahko zgodi samo v prostorih, ki so manjši od 10m3 in
niso dobro prezračevani. Vseeno pa Vam priporočamo, da si v celoti preberete varnosti list za zgoraj omenjeno
hladilno sredstvo.

NEVARNOST!
Uhajanje hladilnega sredstva lahko povzroči hude ozebline. V primeru uhajanja hladilnega sredstva
napravo nemudoma izklopite iz napajanja in o tem obvestite pooblaščeni servis. Napravi se ne
približujte, razen če je to nujno potrebno (za namen izklopa napajanja).

7

RECIKLAŽA

1. Odstranitev: posvetujte se s proizvajalcem v zvezi s pravilno odstranitvijo in ustrezno reciklažo.
2. Embalaža: embalažo ponovno uporabite ali pa jo reciklirajte.
3. Odstranitev hladilnega sredstva: odstranitev hladilnega sredstva mora biti opravljena v skladu z EC direktivo
842/2006 kot tudi v skladu z nacionalnimi in lokalnimi predpisi in uredbami.
NAVODILA ZA ODSTRANITEV!
Odstranitev in reciklažo naprave je potrebno izvesti v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi, na
za to namenjenih in pooblaščenih zbirnih centrih ali odlagališčih.
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KARAKTERISTIKE NAPRAVE
MODEL

ZSW

230 (1)

300 (2)

Nazivna grelna moč

kW

1,8

1,8

Največja grelna moč (kompresor + el. grelec)

kW

3,6

3,6

Nazivna moč kompresorja

kW

0,5

0,5

Kompresor

typ

rotary

rotary

Koeficient učinkovitosti

W/W

3,0

3,1

Moč električnega grelca

kW

1,8

1,8

Napajanje

f/Hz/V

1/50/230

1/50/230

Hladilno sredstvo / količina

Typ/g

R134a / 1000

R134a / 1000

Prostornina hranilnika vode

L

230

300

Površina spodnjega izmenjevalca toplote

m2

0,5

1

Površina zgornjega izmenjevalca toplote (opcijsko)

m2

/

0,5

m3/h

500

500

Dimenzije priklučkov za dovod/odvod zraka

mm

150

150

Največja dovoljena dolžina zračnih kanalov

m

10

10

D x H (mm)

670 x 1550

670 x 1820

Največja možna temperature na izhodu

°C

60°C

60°C

Delovno območje

°C

-3~35

-3~35

Dimenzije priključkov za vodo

˝

3/4

3 /4

Teža

kg

110

130 (140)

Volumski pretok zraka

Dimenzije

* V skladu s standardom SIST EN16147.
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TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE
NEVARNOST!
Napravo je dovoljeno premikati in transportirati le v brez-energijskem stanju.
OPOZORILO!
Kompresorski agregat je nameščen na vrhu naprave in zaščiten s plastičnim ohišjem, ki ne prenese
nobenih večjih obremenitev. To ohišje se ne sme uporabljati kot nosilna točka ali točka upore pri
transportu in namestitvi.
OPOZORILO!
NAPRAVA MORA BITI MED TRANSPORTOM USTREZNO ZAVAROVANA, Z NAMENOM PREPREČITVE
POSKAKOVANJA, PREMIKANJA ALI PREVRNITVE.
OPOZORILO!
Pred transportom je potrebno napravo ustrezno zaščititi z zaščitno folijo ali kartonsko embalažo, da
se preprečijo poškodbe kot so vdolbine in odrgnine.
OPOZORILO!
Zaradi konstrukcije naprave (kompresorski agregat se nahaja na vrhu hranilnika vode) obstaja velika
nevarnost prevrnitve naprave med transportom.
OPOZORILO!
Nikakor ne presegajte največjega dovoljenega naklona 30° iz vertikale.
OPOZORILO!
Dovoljena temperatura med transportom in skladiščenjem je od 10 do 45°C. Za krajše časovno
obdobje (do 24ur) je dovoljena višja temperatura transporta ali skladiščenja do 55°C.
NEVARNOST!
Zaradi teže naprave obstaja pri premikanju naprave nevarnost poškodb okončin. Za premikanje
naprave uporabite le za to ustrezna delovna sredstva.
OPOZORILO!
Po pravilniku o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem prenašanju bremen (Ur.l.RS št.301045/00) je osebi moškega spola starosti od 19 do 45 let dovoljeno dvigniti in prenašati breme z
največjo maso, ki ne presega 55kg.
OPOZORILO!
Za poškodbe, nastale zaradi neustreznega skladiščenja ali transporta, proizvajalec ne prevzem
nikakršne odgovornosti!
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10 DIMENZIJE NAPRAVE
P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
C
D
E
F
G
J

ZSW 230 + (1)
125 mm
365 mm
730 mm
830 mm
745 mm
/
/
980 mm
1550 mm
670 mm
Dovod vode (Z)
Izhod za solar (N)
Mg. Anoda
Vhod za solar (N)
Cirkulacija (N)
Mg. Anoda
El. grelec
Izhod za vodo (Z)

ZSW 300 + (2)
125 mm
365 mm
730 mm
840 mm
905 mm
970 mm
1180 mm
1270 mm
1820 mm
670 mm
Dovod vode (Z)
Izhod za solar (N)
Mg. Anoda
Vhod za solar (N)
Cirkulacija (N)
Mg. Anoda
El. grelec
Izhod za vodo (Z)

Vsi priključki so 3/4"
(N) – notranji navoj
(Z) – zunanji navoj
Priključki za dovod/odvod zraka imajo premer 150 mm. Cevi za priključitev morajo imeti enak ali večji premer.
Pozicija z oznako E (glejte zgornjo sliko) je predvidena za povratek cirkulacije. V primeru, da se sistem
cirkulacije ne uporabi, je potrebno ta priključek ustrezno zatesniti in zapreti.
OPOZORILO!
Za pravilno delovanje naprave morajo imeti priključne cevi za dovod/odvod zraka enak ali večji
premer kot priključki na napravi. V nasprotnem primeru naprava ne bo pravilno in optimalno
delovala, lahko pa to privede tudi do okvare naprave.
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11 NAMESTITEV NAPRAVE

Minimalne prostorske zahteve za namestitev in vzdrževanje:

Naprava mora biti VEDNO postavljena pokonci (vertikalno). Za zagotavljanje boljšega odtekanja kondenzata iz
naprave, je priporočen nagib 1° v smeri priključka za kondenzat.
OPOZORILO!
Po postavitvi naprave na končno mesto morate pred vklopom in zagonom naprave počakati vsaj 1
uro.
OPOZORILO!
Ob neupoštevanju minimalnih odmikov, v primeru garancijskega posega kupec krije nastale stroške.
Na priključku za dovod/odvod zraka je potrebno namestiti vsaj eno koleno. Ker sta priključka za odvod/dovod
zraka blizu skupaj, obstaja možnost vračanja mrzlega zraka, naprava ne bo delovala optimalno in bo posledično
večkrat vklopila program odtaljevanja (DEFROST).
OPOZORILO!
Priporoča se dobra izolacija sten sosednjih prostorov.
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Možnost postavitve naprave:

Če sta dovod/odvod zraka nameščena v
različnih prostorih, morata biti prostora
opremljena z odprtino na zunanjost ali z
odprtino v steni s površino vsaj 300mm2
zaradi izenačitve tlakov.

OPOZORILO!
Največja dovoljena dolžina zračnih kanalov je 10m. Vsako 90° koleno zmanjša največjo dovoljeno
dolžino kanalov za 1m. Vsi zračni kanali morajo biti izolirani, da se prepreči kondenzacija. Nikoli ne
zmanjšujte premera zračnih kanalov.

14
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12 PRIKLJUČEK VODE

Priključitev hladne vode mora biti izvedeno tako, kot kaže zgornja shema. Najvišji dovoljen tlak v sistemu znaša
0,4 MPa (4 BAR), uporabi se lahko maksimalno. 0,6 MPa (6 BAR) varnostni ventil. Raztezna posoda za napravo z
230L hranilnikom vode mora imeti vsaj 12L prostornine, medtem ko mora imeti raztezna posoda za napravo z
300L hranilnikom vode vsaj 18L prostornine.
Priključitev tople vode je lahko direktno na sistem, lahko pa se nadgradi z obtočno črpalko. Povratek iz
cirkulacije se lahko poveže na priključek z oznako E (glejte sliko pri poglavju “10 DIMENZIJE NAPRAVE”).
Na varnostnem ventilu se zaradi hitrega segrevanja vode lahko pojavi minimalno puščanje vode. To ni
posledica poškodb ali okvare varnostnega ventila, ampak naravnega pojava raztezanja vode. To vodo je
smotrno odvajati v odtok.
V primeru priključitve solarnega sistema ali kakršnega koli drugega zunanjega vira toplote je potrebno
zagotoviti, da tlak v izmenjevalcu toplote nikoli ne preseže 0,5 MPa (5 BAR). Potrebno je tudi zagotoviti, da
temperatura vode iz zunanjega vira toplote ne presega 80°C (možnost poškodb ali okvare komponent toplotne
črpalke).
V primeru, da dodatni izmenjevalec toplote ni v uporabi, ga je potrebno napolniti z glikolom, da se prepreči
korozija. Zaradi izenačevanja tlaka obeh priključkov izmenjevalca toplote ni dovoljeno zatesniti.
OPOZORILO!
Nepravilna priključitev naprave lahko privede do poškodb ali okvare naprave ali sistema ter izgube
pravic iz naslova garancije.
OPOZORILO!
Napravo priklopite na sistem z uporabo privijal, tako da je mogoče napravo v primeru servisnega
posega vedno odmakniti ali odstraniti brez večjega posega v cevni sistem.
OPOZORILO!
Pri priklopu naprave je potrebno preprečiti nastanek galvanskega člena in s tem povezane korozije.
Za priklop je potrebno OBVEZNO uporabiti priložene prehodne kose, prav tako pa je POTREBNO
instalacije primerno ozemljiti. V primeru okvare zaradi neustreznega priklopa proizvajalec ne
prevzema nikakršne odgovornosti ali garancije.
OPOZORILO!
Pred zagonom toplotne črpalke mora biti le-ta napolnjena z vodo, sistem pa dobro odzračen. To
naredite tako, da odprete vse pipe s toplo vodo in počakate, da na vseh prične teči voda.
OPOZORILO!
Na zadnji strani toplotne črpalke se nahaja priključek za odvod kondenzata. Ta odvod kondenzata
mora biti speljan v odtok, saj je ob veliki potrošnji tople vode ter visoki relativni vlažnosti zraka
količina kondenzata lahko več litrov dnevno. Priporočen je naklon odvoda kondenzata 1°, odvod
kondenzata mora biti vedno čist in neoviran
15
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OPOZORILO!
Odvod kondenzata je potrebno pregledat in očistiti enkrat mesečno.
NEVARNOST!
Električni priključek mora biti na višini vsaj 1,5 m od tal, da se prepreči pršenje vode po priključku in
s tem odpravi nevarnost škode in poškodb. Priključek mora biti ozemljen, zavarovan z 16A varovalko
in opremljen z ustreznim FID stikalom. Napajalni kabel mora imeti vsaj 3x2,5mm debelino žice, na
vtičnico ne sme biti priključena nobena druga naprava.

12.1 Galvanski člen
NEVARNOST!
Z namenom preprečitve korozije zaradi nastanka galvanskega člena , je potrebno toplotno
črpalko ustrezno priključiti na inštalacijo. Toplotni črpalki sta priložena dva privijala za
priključitev tople in mrzle vode.

16
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13 TESTNI ZAGON
13.1 Pred testnim zagonom prosim preverite
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Vse instalacijske priprave so zaključene.
Grelec vode je pravilno nameščen.
Vodovodne in električne povezave so narejene pravilno.
Vsi dodatki so nameščeni pravilno.
Odvod kondenzata je prost.
Izolacija toplotne črpalke ni poškodovana.
Ozemljitev je povezana pravilno.
Električna napetost napajanja ustreza nazivni napetosti grelca.
Ni ovir pri dovodu/odvodu zraka.
Električna varovala so pravilno nameščena.
Hranilnik vode je napolnjen.

Pozor:
Pred redno uporabo toplotne črpalke, prosimo sledite tem korakom:
Dotakanje vode: Če toplotno črpalko prvič uporabljate ali če je bila izpraznjena, se prosimo prepričajte, da je
hranilnik vode napolnjen, preden toplotno črpalko vklopite.

OPOMBA
Kroglični ventil na vhodu za vodo mora biti med delovanjem odprt.
OPOZORILO!
Delovanje brez zadostne količine vode v hranilniku vode lahko privede do prežiga električnega
grelca. V tem primeru proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti.
NEVARNOST!
Voda s temperaturo preko 50°C lahko povzroči hude opekline ali celo smrt. Posebno pozornost je
potrebno posvečati predvsem otrokom in starejšim osebam, da ne pride do opeklin.
OPOZORILO!
Neupoštevanje navodil lahko privede do nepravilnega delovanja naprave ali njene okvare ter resnih
materialnih ali človeških poškodb. V tem primeru se izgubijo pravice iz naslova garancije.
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14 NASTAVITEV TOPLOTNE ČRPALKE
Ko je toplotna črpalka pravilno povezana na cevovodni sistem in napolnjena do vrha z vodo, jo lahko priključite
na električno napajanje.

15 NAVODILA ZA UPORABO
15.1 Funkcije žičnega krmilnika
Območje prikaza
dodatnega zaslona

Št.

Gumb

Ime

Območje prikaza
glavnega zaslona

Funkcija

1

ON/OFF

2

Način

3

Ura

4

Električni grelec

5

Gor

Premaknite se navzgor ali povečajte vrednosti parametrov

6

Dol

Premaknite se navzdol ali zmanjšate vrednosti parametrov

Vklopite/izklopite napravo
Preklopite način delovanja enote ali shranite nastavljene
parametre
Nastavite uro ali časovnik
Vklopite/Izklopite električni grelec ali preklopite način
ventilatorja
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15.2 Operacije
Status ikona

Ime
Ogrevanje
Eko. ogrevanje

Pomen
Prikazuje, da je naprava v načinu ogrevanje.
Prikazuje, da je naprava v načinu eko. Ogrevanje.

Počitnice

Prikazuje, da je naprava v načinu počitnice.

Hlajenje

Prikazuje, da je naprava v načinu hlajenje.

Ventilator

Prikazuje, da je ventilator vklopljen in hitrost ventilatorja.

Električni grelec Prikazuje, da je električni grelec vklopljen.
Izbrana temp

Prikazuje, da je izbrana temperature vode dosežena in da se je
naprava samodejno izklopila

Nastavitev
parametrov

Prikazuje, da temperatura ni možno ponastavljati (izmerjena
vrednost).

Temeperatura

Prikazuje, da temperatura ni možno ponastavljati (izmerjena
vrednost).

Časovnik in
vklop
Časovnik in
izklop

Prikazuje, da se bo naprava samodejno vklopila glede na
nastavitve časovnika.
Prikazuje, da se bo naprava samodejno izklopila glede na
nastavitve

Minute

Prikazuje minute na glavnem zaslonu.

sekunde

Prikazuje sekunde na glavnem zaslonu.

Celzija
Faradej
Zaklenjeno

Prikazuje temperaturo na glavnem ali pomožnem zaslonu v °C.
Prikazuje temperaturo na glavnem ali pomožnem zaslonu v °F.
Prikazuje, da je tipkovnica zaklenjena.
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15.3 Vklop/izklop naprave
Pritisnite
in držite 0.5s na zaslonu žičnega krmilnika, da vklopite napravo. Pri tem se bo prikazala
izhodna temperatura vode na glavnem zaslonu.
Pritisnite
in držite 0.5s na zaslonu žičnega krmilnika, da izklopite napravo. Pri tem se bo prikazala oznaka
OFF na glavnem zaslonu.
Opomba: Gumb ON/OFF (vklop/izklop) se lahko uporablja samo za vklop/izklop naprave v stanju
pripravljenosti ali pri delovanju vmesnika oz. žičnega krmilnika.

Način ogrevanja

Heating mode
Vmesnik v stanju
pripravljenosti

Pritisnite

in držite 0,5 s
Iztočna temperature vode

Vhodna
temperature
vode
Delujoč
vmesnik
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15.4 Izbira načina ogrevanja
Pritisnite
, da izberete način Ogrevanja, Eko ogrevanje, Inteligentni način, Počitnice na vmesniku v stanju
pripravljenosti in v delujočem načinu.

21

Uporabniška navodila

ZEUS

15.5 Nastavitev želene temperature
V stanju pripravljenosti ali delujočem vmesniku enkrat pritisnite
temperature iztočne vode. Ponovno pritisnite

ali

ali

,da preverite želeno

, da spremenite ciljno temperaturo. Po

narejenih spremembah parametra, pritisnite
za potrditev ali
za preklic sprememb, ter vrnitev na
prejšnji vmesnik. Če na tipkovnici za 5s ni izvedenih nobenih operacij, bo krmilnik izstopil iz menija za
spremembe parametrov s časovnim zamikom in spremembe se potrdijo.
Primer: Spremenite ciljno temperaturo s 50 na 55.5 ko je dejanska temperatura iztočne vode 18°C.
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15.6 Nastavitev časa
V stanju pripravljenosti ali delujočem vmesniku, naredite sledeče za nastavitve časa, ko je naprava v načinu
ogrevanja. Ko pritisnite

enkrat, bo časovni parameter utripal. Ko znova pritisnete

parameter za uro utripal, nato pritisnite

ali

, bo

, da ga spremenite. Po nastavljenih spremembah

parametra, za potrditev pritisnite
, nato spremenite parameter za minute in parameter za datum na enak
način. Če se na tipkovnici ne izvedejo nobene operacije za 10 sekund, krmilnik preklopi iz menija sprememb
parametrov po zgornji časovni omejitvi in spremembe se potrdijo.
Opomba: V načinu počitnice nastavite datum na enak način.
Primer: Spremenite čas in datum iz 18:30, 4. avgusta na 17:40 8. septembra.
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V načinu segrevanja lahko nastavite dva načina delovanja.
Pritisnite
in držite 2s, da vstopite v vmesnik za nastavljanje časa.
Obdobje delovanje 1. Simbol ON 1 na desni strani vmesnika in parameter za čas bosta utripala za ta čas.
Pritisnite
ponovno in parameter za uro bo utripal. Nastavite čas in potrdite. Potem bo utripal OFF 1
parameter za čas. Nastavite tako, da sledite prejšnjim korakom.
Obdobje delovanja 2: po nastavljenem obdobju traja 1, bo krmilnik vstopil v obdobje delovanja 2 nastavljeno
na vmesniku. Nastavite čas zagona in izklopa na enak način kot obdobje 1.
Pritisnite

za preklic kakršnih koli sprememb med nastavitvijo.

Pritisnite
že deluje.

in držite 2s dva krat za nastavitev OFF1 časa direktno ali pritisnite

Pritisnite

za preklic nastavitev, ko utripa parameter za uro.

24
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Primer: Obdobje delovanja 1: 8:00~10:00; Obdobje delovanja 2: 16:30~22:00.
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Če želite preklicati nastavitev časovnika, sledite spodnjim navodilom.

26

Uporabniška navodila

ZEUS

15.7 V načinu počitnice
Pritisnite
in držite 2s za vstop v vmesnik za nastavitev časovnika, simbol ON in parameter za datum
utripata. Nato nastavite datum kot je prikazano na str. 23.
Primer: Nastavitev datum zagona 28. September.( Opomba: Izklopite napravo preden odidete.)
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15.8 Nastavitve električnega grelnika
Električni grelnik se lahko vklopi. Če se naprava segreva ali če je naprava v pripravljenosti. Pritisnite
za vklop električnega grelnika in pritisnete

. Enkrat

ponovno za izklop.

15.9 Nastavitve načina ventilatorja
Pritisnite

in držite 2s prvič, se zmanjšate način ventilatorja na nižjo hitrost in ventilator bo deloval pri nizki

hitrosti, ko bo dosežena temperatura vode. Pritisnite

in držite 2s še enkrat, da spremenite način hitrosti

ventilatorja in ventilator bo deloval pri višji hitrosti, dokler ne bo dosežena želena temperatura. Pritisnite
in držite 2s še tretjič, da spremenite način ventilatorja za izklop in ventilator se bo izklopil, ko bo naparava
dosegla želeno temperaturo.
Opomba: Če ima naprava solarno krmiljenje, bo ventilator deloval samo pri visoki hitrosti.

Definicija ikone ventilatorja:
1.

( Deluje): Prikazuje, da ventilator deluje pri visoki hitrosti.

2.

( Deluje): Prikazuje, da ventilator deluje pri nizki hitrosti.

3. Ikona ventilatorja izgine; prikazuje, da je ventilator izklopljen.
4.

( Statičen ): Prikazuje, da bo ventilator deloval pri visoki hitrosti, ko bo nastavljena željen
temperatura dosežena.

5.

( Statičen ): Prikazuje, da bo ventilator deloval pri nizki hitrosti, ko bo nastavljena željen
temperatura dosežena.
28
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15.10 Zaklepanje tipkovnice
Pritisnite
tipkovnico.

in držite 5s enkrat, da se zaklene tipkovnica. Pritisnite

in držite 5s ponovno, da odklenete

OPOMBA
Dejstvo je, da bo toplotna črpalka delovala najbolje in najceneje če ji ne bo potrebno segrevati
vode vedno na maksimalno dopustno temperaturo vode v zalogovniku. Čim nižja je
nastavljena temp. vode v zalogovniku, tem nižji bodo stroški za ogrevanje sanitarne vode. Zato
je priporočljivo parameter »r01« nastaviti na nekoliko nižjo vrednost kot je tovarniško
nastavljena, npr. na 45°C, antilegionelnemu programu pa omogočiti, da največ enkrat
mesečno (s pomočjo vgrajenega električnega grela) pregreje vodo na 60°C.
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15.11 Priključki osnovne krmilne plošče
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15.12 Električna shema naprave
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16 DIAGNOZA IN ODPRAVLJANJE TEŽAV
Koda

P034

Tipalo temperature solar

P05

Naležno tipalo

P07

Tipalo temperature
sesanja

P09

Tipalo hladilnega sredstva

E01
E02

Visokotlačno stikalo
Nizkotlačno stikalo

Vzrok
Temperaturno tipalo v okvari ali
razklenjeno
Temperaturno tipalo v okvari ali
razklenjeno
Temperaturno tipalo v okvari ali
razklenjeno
Temperaturno tipalo v okvari ali
razklenjeno
Temperaturno tipalo v okvari ali
razklenjeno
Temperaturno tipalo v okvari ali
razklenjeno
Temperaturno tipalo v okvari ali
razklenjeno
Visok tlak na izhodu iz kompresorja
Nizek tlak na vhodu v kompresor

E03

Pregrevanje

V hranilniku ni zadostne količine vode

Preverite nivo vode

E08

Komunikacija

Komunikacijska napaka med zaslonom in
matično ploščo

Preverite žično povezavo med
zaslonom in matično ploščo

P01
P02
P04

Napaka
Spodnje temperaturno
tipalo
Zgornje temperaturno
tipalo
Tipalo temperature
prostora

32

Rešitev
Preverite ali zamenjajte tipalo
Preverite ali zamenjajte tipalo
Preverite ali zamenjajte tipalo
Preverite ali zamenjajte tipalo
Preverite ali zamenjajte tipalo
Preverite ali zamenjajte tipalo
Preverite ali zamenjajte tipalo
Preverite visokotlačno stikalo in sistem
Preverite nizkotlačno stikalo in sistem
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16.1 Upornost temperaturnega tipala
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17 SESTAVNI DELI
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Št.

Naziv

Šifra izdelka

1

Hranilnik vode (230L ali 300L)

2*

Električni grelec 1800W

3

Nosilec elektronike

4

Priključek

5*

Zaslon

6*

Transformator

7*

Glavna matična plošča

8*

Kondenzator ventilatorja

9

Izhodna cev na kondenzatorju

10

Vhodna cev na kondenzatorju

11

Vhodna cev na uparjalniku

12

Dovodna cev hladiva

13

Odvodna cev hladiva

14*

4 potni ventil

15

Nosilec kompresorja

16

Nosilec

17

Antivibracijske podložke na kompresorju

18

Nosilna plošča

19

Kondenzacijska banja

20

Pokrov matične plošče

21

Pokrov kompresorskega agregata

22*

Centrifugalni ventilator z motorjem

23

Nosilec uparjalnika

24

Nosilec ventilatorja

25*

Kondenzator kompresorja

26*

Ekspanzijski ventil

27*

Kompresor

28

Nosilec kompresorja

29*

Uparjalnik

*

Visokotlačno stikalo

*

Nizkotlačno stikalo

*

Temperaturna tipala (vsa)

*

Napajalni kabel

*
Magnezijeva anoda
* Vse pozicije, označene z zvezdico so na razpolago kot rezervni deli.
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18 VZDRŽEVANJE, MOTNJE DELOVANJA IN REŠITVE
18.1 Vzdrževanje s strani uporabnika
Ob upoštevanju navodil za montažo in uporabo bo naprava delovala brez večjih motenj, večjih servisnih
posegov in dodatnega vzdrževanja.
Če naprave dalj časa ne boste uporabljali (naprava bo izključena), morate napravo periodično (na vsake 14 dni)
priklopiti na napajanje, jo zagnati in jo pustiti delovati vsaj 30 minut.
V določenih obdobjih (sploh pozimi) in pri določenih specifičnih razmerah v prostoru (temperatura, vlažnost)
kjer je naprava nameščena, je lahko količina kondenzata v posodi za kondenzat različna. Včasih je kondenzata
veliko, včasih pa ga sploh ni, vendar pa to še ne pomeni, da naprava ne deluje pravilno. Količina kondenzata
je odvisna od relativne vlažnosti zraka v prostoru in časa delovanja naprave.
Uporabnik je dolžan upoštevati naslednja navodila za vzdrževanje naprave. PRAVILNO IN ZADOSTNO
VZDRŽEVANJE NAPRAVE JE POGOJ ZA PRIZNAVANJE GARANCIJE!
OPOZORILO!
Periodično preverjajte priključek za odvod kondenzata (mesečno). V primeru zamašitve le-tega
ustrezno očistite.
OPOZORILO!
Zagotovite čisto delovno okolje toplotne črpalke. Periodično preverjajte in po potrebi očistite
prostor kjer se nahaja toplotna črpalka. Tako boste zmanjšali pogostost čiščenja uparjalnika toplotne
črpalke ter zagotovili nemoteno in optimalno delovanje Vaše toplotne črpalke.
OPOZORILO!
V kolikor je predvideno mesto montaže toplotne črpalke v prostoru, kjer se nahaja veliko praha ali
pepela, možnost uhajanja hlapljivih in eksplozivnih substanc ali drugih nezaželenih substanc, peč na
drva ali pelete, je potrebno zajem zraka toplotne črpalke urediti iz drugega prostora. Prah in pepel
se nalagata na uparjalniku in v notranjosti toplotne črpalke, kar lahko privede do motenj delovanja
ali okvare toplotne črpalke. Uhajanje eksplozivnih substanc lahko povzroči eksplozijo ali požar.
OPOZORILO!
Periodično (vsake pol leta) preverite povezave (elektrika, voda, hladivo) in priključke na toplotni
črpalki. Bodite pozorni na morebitno puščanje vode ali uhajanje hladiva. Prav tako redno (mesečno)
preverjajte lovilec nesnag (čistilni kos). V kolikor se lovilec nesnag ne čisti redno, lahko pride do
zamašitve. Periodično (mesečno) preverite nepovratni ventil na cevi hladne vode; nežno pritisnite na
ročico na ventilu, da isteče voda.
OPOZORILO!
V kolikor pride do zamašitve cevi ali zamrznitve določenih delov, napravo nemudoma izključite iz
električnega omrežja ter o tem obvestite serviserja.
OPOZORILO!
V kolikor se med delovanjem naprave pojavi neprijeten vonj ali se pojavijo neobičajni zvoki, napravo
nemudoma izključite iz električnega napajanja ter o tem obvestite serviserja.
OPOZORILO!
V kolikor se toplotna črpalka nahaja v prostoru, kjer lahko temperatura pade pod ledišče (0°C), in se
toplotna črpalka dalj časa ne bo uporabljala, je potrebno toplotno črpalko izprazniti. V nasprotnem
primeru lahko pride do poškodb hranilnika vode ali električnega grelca.
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OPOZORILO!
Potrebno je redno čiščenje hranilnika vode in električnega grelca (ob kontroli ali menjavi
magnezijeve anode). Le tako boste zagotovili učinkovito delovanje toplotne črpalke.
OPOZORILO!
Magnezijevo anodo je potrebno preveriti na vsake 12 mesecev in jo po potrebi zamenjati (OBVEZNA
MENJAVA NA VSAKE DVE LETI), saj se le tako vzdržuje in podaljšuje življenjska doba hranilnika.
Strokovno usposobljena oseba naj najprej odstrani obrabljeno anodo in jo zamenja z identično. Po
zamenjavi dobite pazljivi, da bo anoda ustrezno zatesnjena. V nasprotnem primeru garancija na
hranilnik vode na bo veljavna.
OPOZORILO!
V primeru okvare je potrebno o tem obvestiti pooblaščeni servisni center. Okvarjeni deli naprave se
lahko zamenjajo le z originalnimi deli. NAPRAVE NIKAKOR NE POPRAVLJAJTE SAMI! V primeru
nepooblaščenega posega v napravo ali zamejave okvarjenih delov z neoriginalnimi, proizvajalec ne
prevzema nikakršne odgovornosti!
OPOZORILO!
UPORABNIK JE DOLŽAN UPOŠTEVATI ZGORAJ NAVEDENA NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE. V KOLIKOR
PRIDE DO NAPAKE NAPRAVE ALI ČLOVEŠKIH POŠKODB ZARADI NEPRAVILNEGA ALI
NEZADOSTNEGA VZDRŽEVANJA S STRANI UPORABNIKA, PROIZVAJALEC NE PREVZEMA NIKAKRŠNE
ODGOVORNOSTI ZA NASTALO ŠKODO ALI POSLEDICE!

18.2 Redni letni servis
Zaradi zagotavljanja optimalnega delovanja in dolge življenjske dobe naprave, je potrebno na napravi opraviti
redne letne servisne preglede. Uporabnik se ob nakupu naprave strinja s tem, da omogoči oz. dovoljuje redne
letne servise s strani pooblaščenega servisnega centra. Nekaj glavnih postavk, katere zajema redni letni servis:
• Kontrola MG-anode
• Pregled cevnih in žičnih povezav naprave
• Preverjanje tlaka v raztezni posodi
• Čiščenje cevi za odvod kondenzata
• Čiščenje filtra na vstopu hladne vode
• Preverjanje tlaka freona v sistemu
• Funkcionalni pregled in test naprave
• Kontrola električnega grelca
• Kontrola delovanja elektronskih elementov (kompresor, ventilator, obtočna črpalka, pretočni ventil,
preklopni ventil…)
• Po potrebi dodatno izobraževanje osebe za nemoteno delovanje naprave.
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18.3 Motnje delovanja in rešitve
Okvara
Naprava ne deluje

Vzrok
1. Napaka v napajanju
2.Varovalo pregrevanja je aktivirano

Visoki
tlak
na
1. V sistemu je preveč hladiva
kompresorju (višji
2. Onesnažen uparjalnik
kot običajno)
Nizek
tlak
na
1.V sistemu je premalo hladiva
kompresorju (nižji
2.Filter kapilarnega sistema je zamašen
kot običajno)
Na
izhodu
iz 1. Dovod vode je zaprt
naprave ni tople 2. Tlak vode je prenizek
3. Ventil na vhodu je zaprt
vode

Rešitev

1. Napravo izključite iz omrežja in preverite
napeljavo in električne sponke
2. Ponovno aktivirajte ali zamenjajte
varovalo.
1. Pokličite serviserja. Iz sistema izčrpajte
ustrezno količino hladiva.
2. Očistite uparjalnik.
1. Pokličite serviserja. Preverite za morebitno
puščanje hladiva in v sistem dodajte
ustrezno količino hladiva.
2. Pokličite serviserja. Preverite kapilare in
zamenjajte filter
1. Po odprtju dovoda vode se stanje povrne v
normalno.
2. V sistem dodajte vodo.
3. Odprite ventil na vhodu.

Garancijska izjava in garancijski list
Identifikacija blaga:
Garancijska izjava in Garancijski list velja izključno za napravo, ki je navedena na Garancijskem listu.
Garancija ne velja na:
• Vgrajen potrošni material (tesnila, anode, filtre ipd), ki se ob uporabi naprave obrabijo ali porabijo ter
jih je potrebno redno kontrolirati, čistiti in menjavati
• Obtočno črpalko in električni grelec (če ni uporabljena mehka-demineralizirana voda v sistemu)
• Montažo in vgrajen montažni material in dodatni material (za to jamči monter)
Garancijska izjava:
Izjavljamo, da bo naprava v garancijskem roku pravilno delovala, če se uporablja v skladu z njenim namenom in
navodili za montažo, uporabo in servisiranje. Garancija prične veljati od izročitve izdelka kupcu ne glede na to
ali ga je ta pričel uporabljati kasneje.
Zavezujemo se, da bomo na zahtevo kupca, če bo podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za
odpravo okvar in pomanjkljivosti na napravi najkasneje v roku 45 dni od dneva prijave okvare. Napravo, ki ne bo
popravljena v navedenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novo.
Garancija velja na območju Republike Slovenije.
V času garancije kupcem priporočamo redne letne servise, ki jih izvajamo proti plačilu.
Proti plačilu zagotavljamo še 3 leta po preteku garancije servis in nadomestne dele. Za nadomestne dele se
štejejo tudi deli, ki vizualno niso enaki originalu (barva, oblika, velikost, blagovna znamka ipd), so pa primerljivi
in imajo enako funkcijo kot original.
Garancija ne izključuje pravic kupca, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Garancijski roki:
• 2 leti splošna zakonska garancija na napravo
• 5 let na emajliran zalogovnik pod pogojem:
o Redne letne kontrole magnezijevih anod
o Upoštevana navodila za preprečevanje korozije zaradi nastanka galvanskega člena
o Menjava magnezijevih anod na vsaj 2 leti
o Po potrebi čiščenja zalogovnika
Garancija ne velja, če je napaka/poškodba posledica:
• neupoštevanja navodil za uporabo in vzdrževanje ter/ali malomarnega ravnanja z napravo
• poškodb nastalih zaradi mehanskih udarcev kupca ali tretje osebe
• elementarnih nesreč, vremenskih razmer in višje sile (eksplozija, poplava, potres, požar, neurje, udar
strele ipd)
• montaže in/ali zagona naprave, ki je ni opravila strokovno usposobljena oseba v skladu z navodili za
montažo, zagon in uporabo naprave
• popravila, ki ga ni opravila strokovno usposobljena oseba
• narejenih sprememb na originalni opremi ali če je bila naprava uporabljena za druge namene, kot jih
predpisuje proizvajalec
• vgrajenih neoriginalnih rezervnih delov
• nepravilnosti na električnih priključkih, električni napeljavi, električnem toku in neustreznosti varovalk

GARANCIJSKI LIST
Za napravo:
TIP:

SERIJSKA ŠT:

TIP:

SERIJSKA ŠT:

TIP:

SERIJSKA ŠT:

PRODAJALEC:

ŽIG:

ORCA ENERGIJA d.o.o.
Vodovodna ulica 30c
2000Maribor, Slovenija

MONTER: (izpolni monter)

___________________________________________
(naziv podjetja)

___________________________________________
(naslov podjetja)

Datum montaže: _____________________________

Seznam pooblaščenih serviserjev – monterjev na območju Slovenije:
ORCA ENERGIJA d.o.o.,
Vodovodna ulica 30c,
2000 Maribor
Tel: 05 90 75 005

ŽIG:

