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POMPĂ DE CĂLDURĂ AER APĂ 
Invertor DC, Split, EVI 

 

 

 

 

Instalarea acestei unități trebuie să respecte toate cerințele și standardele locale de construcție  



Pag. | 2  

 

 

Оглавление 
Nomenclatura. ................................................................................................................................................................................ 4 

Instrumente de specialitate ....................................................................................................................................................... 5 

Preinstalare ...................................................................................................................................................................................... 6 

Mișcare și depozitare ............................................................................................................................................................... 6 

Siguranță ...................................................................................................................................................................................... 6 

Poziționare ....................................................................................................................................................................................... 8 

Prezentare generală a sistemelor ............................................................................................................................................ 9 

Încălzire și răcire ........................................................................................................................................................................ 9 

Încălzire cu apă caldă ............................................................................................................................................................ 11 

Componente interne pompă de căldură aer apă, split. ............................................................................................ 12 

Instalare conductă de apă ........................................................................................................................................................ 13 

Racorduri la conductele de freon .......................................................................................................................................... 14 

Conexiune conductă de agent frigorific ......................................................................................................................... 14 

Conexiunile electrice .................................................................................................................................................................. 16 

Ghid de service ............................................................................................................................................................................. 18 

Infromații generale ...................................................................................................................................................................... 19 

Diagrama cadrului de control ............................................................................................................................................ 19 

Schema sistemului. Principiul de funcționare............................................................................................................... 20 

Port de intrare/ieșire. ............................................................................................................................................................. 21 

Deschrieri tehnice. .................................................................................................................................................................. 21 

Protecții generale. .................................................................................................................................................................. 22 

Mod de operare. .......................................................................................................................................................................... 26 

Modul de încălzire. ................................................................................................................................................................. 26 

Modul de răcire. ...................................................................................................................................................................... 27 

Controlul frecvenței. ................................................................................................................................................................... 28 

Modul dezghețare. ...................................................................................................................................................................... 29 

Modul de dezghețare ............................................................................................................................................................ 29 

Condiții de ieșire din dezghețare: ..................................................................................................................................... 29 

Acțiunea procesului de dezghețare: ................................................................................................................................ 29 

Schema de control electronică a supapei de expansiune. ........................................................................................... 30 

Reguli de control pentru supapa de expansiune electronică auxiliară (EVI). ................................................... 31 

Controlul returului uleiului. ...................................................................................................................................................... 31 

Interfațe de ieșire digitală......................................................................................................................................................... 32 

Supapă cu patru căi. .............................................................................................................................................................. 32 



Pag. | 3  

 

 

Pompă de apă cu circulație cu viteză constantă și pompă de apă cu viteză variabilă PWM. .................... 32 

Pompă de apă PWM cu viteză variabilă. ........................................................................................................................ 32 

Controlul vitezei  înalt/scăzut al ventilatorului AC și DC. ......................................................................................... 33 

Încălzire electrică a șasiului (exterior). ............................................................................................................................. 33 

Incalzire electrica a compresorului. .................................................................................................................................. 33 

Supapă electromagnetică (supapă de adăugare a entalpiei/EVI)......................................................................... 34 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag. | 4  

 

 

Nomenclatura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag. | 5  

 

 

Instrumente de specialitate 
 

Instrumente specializate care pot fi utilizate la instalare, punere în funcțiune și întreținere. 

Uneltele ca instrumente exclusive doar pentru agentul frigorific R410A. 

1 Colector de măsurare · Numai pentru R410A. 

• Utilizați specificațiile de montaj existente.(G1/4”). 

• Utilizați presiune laterală de înaltă tensiune de 5,3 MPa·G sau mai mult. 

2 Furtun de încărcare ·Numai pentru R410A. 

• Utilizați o performanță de presiune de 5,09 MPa·G sau peste. 

3 Cantar electronic. 

4 Detector de scurgeri de gaz ·Utilizați detectorul pentru R410A. 5.Pompa de vid (pompa cu 

funcție de prevenire a curgerii inverse) 6 Baza de încărcare a agentului frigorific. 

7 Cilindru de agent frigorific · Numai pentru R410A Partea superioară a cilindrului (roz) Cilindru cu sifon 

8 Echipament de recuperare a agentului frigorific. 

9. Cheie dinamometrică. 

10. Multimetru. 

11. Șurubelnițe. 
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Preinstalare 
 

Mișcare și depozitare 
Unitatea nu trebuie transportată, mutată sau 
depozitată la un unghi mai mare de 30° față de 
poziția verticală. Depozitați unitatea într-o zonă 
uscată până când este necesar. 

 
 
Unitatea trebuie instalată de către un comerciant 
calificat corespunzător și toate cablajul electric 
trebuie să fie realizate de un antreprenor 
electrician autorizat în conformitate cu toate 
standardele locale. 

Siguranță 
Instalarea trebuie supravegheată de o persoană 
calificată, pentru a evita o instalare incorectă 
care ar putea deteriora unitatea sau poate cauza 
răniri persoanelor. Orice defecțiuni și/sau 
scurgeri trebuie reparate imediat înainte ca 
unitatea să continue să funcționeze. Dacă au fost 
efectuate reparații la unitate, atunci funcționarea 
dispozitivelor de siguranță și a parametrilor 
trebuie verificată din nou. 
Dacă apare o scurgere de agent frigorific, 
îndepărtați încărcarea complete folosind o 
unitate de recuperare și depozitați agentul 
frigorific într-un recipient mobil. 

 
Odată ce scurgerea a fost reparată, reîncărcați 
unitatea cu greutatea de umplere corectă și tipul 
găsit pe plăcuța de identificare a unității. 

 
 
 
Nu utilizați oxigen pentru a purja conductele sau 
pentru a presuriza o unitate în niciun scop. 
Oxigenul gazos reacționează violent cu uleiul, 
grăsimea și alte substanțe comune. Utilizați 
numai agent frigorific sau azot uscat pentru 
testare. 
Nu depășiți niciodată presiunile maxime de 
funcționare specificate. 
Nu dezlipiți sau tăiați cu flacără liniile de agent 
frigorific, inclusiv orice componente ale circuitului 
de refrigerant, până când întregul agent frigorific 
(lichid și vapori) a fost îndepărtat din unitate. 
Urmele de vapori trebuie înlocuite cu azot uscat. 
Agentul frigorific în contact cu o flacără deschisă 
va produce gaze toxice. 
Asigurați-vă că echipamentul de protecție de 
siguranță necesar este disponibil la întreținere. 
Aveți stingătoarele adecvate pentru sistemul 
respectiv. 
Nu sifonați agentul frigorific. 
Evitați vărsarea lichidului frigorific pe piele sau 
stropirea acestuia în ochi. Folosiți ochelari de 
protecție. Spălați orice scurgere de pe piele cu 
apă și săpun. Dacă agentul frigorific lichid 
pătrunde în ochi, clătiți imediat și abundent 
ochii cu apă și consultați un medic. 
 
 
 
Tip ulei compresor: 3MA POE 
 

Notă: trebuie avut grijă, deoarece refrigerantul se 
poate discompune din cauza temperaturii 
ridicate, aceste produse secundare ale agenților 
frigorifici sunt periculoase.  

 

Sistemul de încălzire trebuie testat la presiune și 
aerisit complet. 
Apa de umplere și apa suplimentară trebuie să 
fie de calitate a apei potabile (incoloră, limpede, 
fără sedimente) 
Apa de umplere și apa suplimentară trebuie să 
fie prefiltrate. (dimensiunea porilor max. 5um) 

 

• Unitatea trebuie instalată pe o suprafață 
plană solidă pe o fundație de beton care nu este 
conectată la fundația casei. Pot fi adăugate 
perne de cauciuc pentru a reduce vibrațiile și 
zgomotul, dacă este necesar. 

 Unitatea trebuie instalată la nivel în ambele 
axe (toleranță mai mică de 2 mm pe metru). 

Not e: trebuie avut grijă, deoarece refrigerantul se 

poate defecta din cauza temperaturii ridicate, 

aceste produse secundare ale agenților frigorifici 

sunt periculoase. 

Notă: Nu aplicați niciodată o flacără deschisă 

sau un flux viu într- un recipient cu agent 

frigorific. Acest lucru poate suprapresiona 

periculos și poate provoca o explozie. 

Notă: asigurați-vă că este utilizat gazul frigorific corect 

pentru a reîncărca unitatea, deoarece un gaz incorect poate 

provoca daune nereparabile ale compresorului. 
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• Unitatea trebuie amplasată astfel încât 
să fie departe de dormitoare sau de zonele 
sensibile la zgomot, inclusiv de limitele secțiunii 
vecine. (Unitatea va produce zgomot peste 
valoarea nominală minimă de 45 decibeli). 

• Unitatea trebuie să fie bine ventilată, fără 
obstacole și menținută la nivel în orice moment. 

• Asigurați-vă că există un drenaj bun în 
jurul zonei de instalare și asigurați-vă că 
această apă nu poate curge pe căi, deoarece 
poate cauza formarea de gheață sau nămol, 
ceea ce este nedorit. (Unitatea poate produce 
cantități mari de apă de condens atunci când 
rulează în zone cu umiditate ridicată. Există, de 
asemenea, o scurgere mare atunci când 
unitatea topește gheața în timpul unui ciclu de 
dezghețare). 

• Evitați locurile expuse la vapori de ulei 
de mașini, aer sărat, izvoare termale gaze 
sulfuroase sau alte substanțe dure. 

• Dacă funcționează la temperaturi sub 
0°C pentru perioade prelungite sau în locații în 
care poate cădea zăpada, unitatea trebuie 
ridicată la cel puțin 300 mm de la sol. Acest 
lucru este necesar pentru a evita acumularea de 
gheață pe șasiul unității. 
 

Locațiile expuse vântului puternic trebuie 
evitate, altfel pot fi necesare deflectoare pentru 
a devia vânturile puternice și pentru a preveni 
zăpada să sufle direct în unitate. Acestea nu 

trebuie să limiteze fluxul de aer în unitate. 
 
Păstrați o distanță adecvată între unitate și 
clădire pentru a asigura funcționarea normală 
a unității și este suficient spațiu disponibil 
pentru întreținere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag. | 8  

 

 

Poziționare 
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Prezentare generală a sistemelor 
 

Încălzire și răcire  

(fără supapă cu trei căi și fără încălzitor electric). 

 

 

 

 

Nume Descriere Inclus ? Nume Descriere Inclus ? 

PC Pompă de circulație Extern TI Senzor de temperatura apei de intrare Intern 

EL Încălzitor electric - TO Senzor de temperatura apei de ieșire Intern 

AM Articulație moale Extern TA Senzor de temperatura exterioara Intern 

SF 
Supapă automată de 

suplimentare a apei 
Extern LP 

Transmițător electronic de joasă 

presiune 
Intern 

SAK Valva de siguranța Extern HP 
Transmițător electronic de înaltă 
presiune 

Intern 

FL Filtru Extern TS 
Senzor de temperatura gazului de 
întrare în compresor 

Intern 

FD Sensor debet apă Intern TE 
Senzor de temperatura gazelor de 

ieșire compresor 
Intern 

EXP 
Vas de expansiune cu 

diafragmă 
Extern AIV Supapa de aerisire Extern 
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Dacă nu se foloste tehnologia INVERTOR, se 
recomandă un rezervor tampon pentru a asigura 
funcționarea fără probleme a pompei de 
căldură. Un rezervor tampon adecvat poate 
evita ciclul excesiv al pompei de căldură (pornire 
și oprire). Rezervorul tampon asigură o separare 
hidraulică de debitul volumic din pompa de 
căldură și circuitele de încălzire. Debitul volumic 
în circuitul pompei de căldură rămâne constant, 
chiar dacă debitul volumic al circuitului de 
încălzire este redus de supapele termostatice. 
Dacă volumul total al apei din sistem este mai 
mic de 15 L/KW, atunci trebuie adăugat un 
rezervor tampon pentru a reduce compresorul 
de la ciclul ON/OFF. Acest lucru va prelungi 
durata de viață a compresorului. Când este 
instalat un rezervor tampon, sistemul de 
încălzire va absorbi mai întâi energia din 
rezervorul tampon. Pentru a economisi 
consumul de energie, instalați pompa interioară 
CP care este pornită numai când compresorul 
este pornit. Acest lucru se face prin schimbarea 
modului pompei interioare CP la „funcționează 
prin regulament”. 

 Senzorul de temperatură a apei de intrare 
trebuie scos din unitate și pus în buzunarul 
pentru senzor al rezervorului tampon. Senzorul 
de temperatură a apei de intrare este amplasat 
pe conducta de alimentare cu apă. Senzorul 
de temperatură a apei de intrare TI  din 
rezervorul tampon va controla temperatura 
rezervorului pornind și oprin compresorul și 
pompa împreună, după cum este necesar. 
Dacă senzorul de temperatură a apei de  
intrare nu a fost schimbat în buzunarul 
senzorului rezervorului tampon atunci când TI 
a fost schimbat la „funcționează prin 
reglementare”, când unitatea atinge 
temperatura setată, compresorul se va opri, 
pompa CP se va opri în consecință, din cauza 
setării TI. să „lucreze prin regulament”. Când 
se întâmplă acest lucru, nu există nicio 
circulație a apei între pompa de căldură și 
rezervorul tampon. Temperatura apei de 
intrare își va menține temperatura oprită, nu 
temperatura apei din rezervorul tampon. 
Senzorul de temperature a apei de intrare TI 
nu poate porni compresorul și pompa CP chiar 
și atunci când apa din rezervorul tampon se 
răcește. Schimbarea senzorului de 
temperatură a apei de intrare în rezervorul 
tampon va evita această problemă. 

 

 

 

 

v 
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Încălzire cu apă caldă  

 

(cu pompă internă de apă, supapă cu trei căi și încălzire electrică) 

 

 
 

Nume Descriere Poziție Nume Descriere Poziție 

cp Pompă de circulație Intern TI 

 

Senzor de temperatura apei 
de intrare 

Intern 

EH Încălzitor electric Intern TO Senzor de temperatura apei 
de ieșire 

Intern 

3WAY Supapă cu 3 căi Intern TA Senzor de temperatura 
exterioara 

Intern 

TNK Rezervor de apă caldă Extern TW Senzor de temperatura apei 

calde 
Intern 

IN,OUT Articulație moale Extern TE 

 
Senzor de temperatura gazului 
de ieșire compresor 

Intern 

EXP Vas de expansiune cu 

diafragmă 
intern LP Transmițător electronic de 

joasă presiune 
Intern 

SAK Valva de siguranta Extern HP Transmițător electronic de 
înaltă presiune 

Intern 

FL Filtru Extern ts 

 
Senzor de temperatura 
gazelor de intrare compresor 

Intern 

F Sensor de flux de apă Intern FS Supapă automată de 
suplimentare a apei 

Extern 

AIV Supapa de aerisire Extern - - - 
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Componente interne pompă de căldură aer apă, split. 

 

 

 

 

 

Imagine: față  Imagine: spate 

   

 

 

 
Imagine: dreapta  Imagine: stînga 

Pompă apă 

Fereastră 

vizualizare 

Valvă cu 3 căi 

Compresor 

Filtru freon 

Tur apă 

Valvă cu 4 căi 

Rezervor 

Retur apă 

Senzor presiune joasă 

Senzor presiune 

înaltă 

Valvă freon 

Valvă freon 

Senzor flux 
apă 

Economizor 

Condensor 

Freon 
lichid 

Freon 
gaz 

Tur apă 

ACM Retur  apă 
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Instalare conductă de apă 
 

 

   

1. Instalarea conductei trebuie să respecte 

Codul de Construcții local, standardele și orice 

cerințe ale consiliului local. 

2. Asigurați-vă că debitul și retururile apei 

sunt corecte și nu sunt inversate. Inversarea 

debitului de apă va reduce puterea unității; 

consultați etichetele de pe unitate pentru 

direcția corectă de curgere a apei. 

3. Conductele de apa nu trebuie sa 

transmită nicio forța radiala sau axiala 

schimbătorului de căldura. Se poate de folosit o 

țeavă flexibilă între unitate și structură pentru a 

reduce orice probleme de solicitare și vibrații. 

Apa furnizată sistemului trebuie să fie curată și 

să nu conțină metale grele care ar putea 

provoca daune unității. 

4. Apa trebuie tratată cu un inhibitor 

aprobat și testată anual pentru a preveni 

coroziunea, murdărirea și deteriorarea 

fitingurilor pompei. 

5. Dispozitivele de protecție trebuie 

instalate pentru a proteja unitatea să nu 

funcționeze în afara parametrului său de 

funcționare, cum ar fi dispozitivele de control; 

supapă de închidere, supape de purjare, supape 

de siguranță și rezervoare de expansiune. 

 

 6. Instalația țevii ar trebui să fie proiectată 

astfel încât să aibă cel mai mic număr de coturi 

și îmbinări, deoarece reduc debitul. Instalați 

conexiuni de scurgere în punctele joase pentru 

a permite scurgerea sistemului dacă este 

necesar. 

7. Atunci când este posibil, trebuie 

utilizate conexiuni flexibile pentru a reduce 

transmisia vibrațiilor. 

8. Izolați toate țevile și zonele expuse 

pentru a proteja atât împotriva pierderilor de 

căldură termică, cât și pentru a preveni 

condensul pe țevile răcite. 

9. Când umpleți sistemul de apă, utilizați 

orificiile de aerisire și procedura de spălare 

pentru a evacua orice buzunar de aer rezidual. 

10. Pompa de căldură nu este prevăzută cu 

supape de închidere și, prin urmare, acestea 

trebuie montate în afara pompei de căldură 

pentru a facilita cerințele viitoare de service. 
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Racorduri la conductele de freon 
 

Conexiune conductă de agent frigorific  

(nu este furnizată). 

 

Instalați conductele de agent frigorific între 

unitatea exterioară și unitatea interioară. 

Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu 

normele și directivele în vigoare. 

Dacă unitatea interioară este mai înaltă decât 

unitatea exterioară mai mult de 5 m, trebuie 

făcută o curbă de retur a uleiului la fiecare 5 m. 

Max. diferența de înălțime intre unitatea 

interioara si cea exterioara(H):10m 

Max. lungime conducta (L): 9 m 

 

 Conexiuni flare. Expansiune: 

 

 

Unitate exterioară:  
Diametrul exterior, țeava de 

cupru (mm) (8 kW) 
A (mm) 

φ9,52 13.2 

φ15.88 19.7 

Diametrul exterior, țeava de 
cupru (mm) (18 kW) 

A (mm) 

Φ12,5 15.8 

Φ19,5 24.6 
 

 

 

Unitate interioară:   

 

 Diametru 
țeavă cupru 

(mm) 

R,with an 
R410A 

tool (mm) 

R,with a 
conventional 

tool (mm 

φ9 

0-0.5 0.7-1.3 
φ15 

Φ12,5 

Φ19,5 

Supapele de serviciu de pe conectorul conductelor 

interioare/exterioare trebuie să se închidă atunci 

când se conectează conductele. Conectorul 

conductei de interior/exterior se referă la capitolul 

„componente”. 

Asigurați-vă că apa și murdăria nu pătrund în țevi. 

Îndoiți țevile cu o rază cât mai mare posibil (la est 

R100 ～ R150). Nu îndoiți o țeavă în mod repetat. 

Utilizați un instrument de îndoire. 

Conectați conectorul evazat și strângeți la următorul 

cuplu:  3/8” (φ9.52mm) 35-40 (N·m), 3/8” (φ12.5 

mm) 55-65 (N·m), 5/8” (φ15,88 mm) 60-65 (N·m), 

5/8” (φ15,88 mm) 70-75 (N·m). 

  
Conducta de 

lichid 

 
Conducta de 

gaz 

Dimensiunea 
conductei 

φ9,52 mm (3/8”) φ15,88 mm (5/8”) 

Conexiune Flare (3/8”) Flare (5/8”) 

Cupru minim 

grosimea țevei 
1,0 mm 0,8 mm 

Presiune 
maxima 

4,5 MPa 
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• Îndreptați racordul evazat al serpentinei 

de cupru spre centrul conexiunii cu șurub a 

pompei de căldură, înșurubați piulița evazată cât 

mai strâns posibil manual. 

• Strângeți piulița evază la cuplul necesar 

cu o cheie dinamometrică. 

  

Umplere cu agent frigorific: 

După terminarea conexiunilor țevilor, a testului de 

presiune, a testului de scurgere și a vidului, supapele de 

serviciu pot fi deschise. 

Gazul din interiorul unității interioare este suficient 

pentru țeavă de 5m. Dacă conducta de conectare este 

mai lungă de 5 m, trebuie să reumpleți cu puțin agent 

frigorific R410A. Greutatea umplerii este de 50 g pe 

metru suplimentar. 

 

Izolarea conductelor de agent frigorific. 

Izolați conductele de agent frigorific pentru izolarea 

termică și pentru a preveni condensul. 

Utilizați izolație care poate rezista la cel puțin 120 ℃ . 

Izolația ar trebui să fie de cel puțin 13 mm. 

 

 

 

Test de presiune și test de scurgere. 

Conexiunea conductei dintre unitatea interioară 

și exterioară trebuie testată la presiune și testată 

pentru scurgeri după instalare. 

Doar azotul poate fi utilizat la presurizarea și 

spălarea sistemului. 

Utilizați o pompă de vid pentru a evacua tot 

aerul. Vacuum timp de cel puțin o oră și 

presiunea finală după evacuare trebuie să fie de 

1mbar presiune absolută. 

Dacă sistemul are umiditate rămasă sau o 

scurgere, presiunea vacuumului va crește după 

evacuarea completă. 

 

 
NOTĂ! 

Conducta trebuie spălată înainte de conectarea pompei de căldură, astfel încât orice impurități să nu 

deterioreze piesele componente. 

Presiunea apei în schimbătorul de căldură nu poate depăși 0,5Mpa. 

 

 

Manometru 

Pompă de 

vid 

Valva de încărcare 

gaz 

Valvă de încărcare 

lichid 

Fixare Protecție teavă 

Protecție 

Țeavă lichid 

Cablu 

Țeavă gaz 

Izolare termică 
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Conexiunile electrice 
 

Conexiune la rețeaua de alimentare  IMPORTANT: 

Înainte de a conecta sursa de alimentare, vă 

rugăm să confirmați că unitatea se potrivește cu 

sursa de alimentare. 

• Protecția întreruptorului trebuie instalată 

conform valorii maxime menționate pe plăcuța de 

identificare atașată unității în interiorul panoului 

frontal. 

• Echipamentul trebuie instalat printr-un 

întrerupător izolator cu o distanță minimă de rupere de 

3 mm 

• Sursa de alimentare trebuie să fie conformă cu 

plăcuța cu specificații. Tensiunea de alimentare trebuie 

să fie în intervalul specificat în tabelul cu date electrice. 

Pentru conexiunea cablajului, consultați schema 

electrică de pe panoul interior al unității. 

• Când clădirea este echipată cu un RCD, pompa 

de căldură ar trebui să fie echipată cu una separată. 

 

  

În timpul instalării unității, efectuați mai întâi 

conexiunile la apă și apoi conexiunile electrice. 

Dacă unitatea urmează să fie îndepărtată, 

deconectați mai întâi conexiunile electrice, apoi 

conexiunile de apă pentru a reduce șansa unui șoc 

electric. 

 

AVERTIZARE: 

Deconectați întrerupătorul principal de alimentare 

înainte de a manipula orice componente interne 

ale unității. 

În cazul oricărei defecțiuni majore, opriți unitatea, 

deconectați sursa de alimentare și contactați un 

inginer de service calificat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexiune 

terminal electric 

Întrerupător 

principal 

Siguranță 
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Conectarea unității interioare și exterioare.  Senzor de temperatură a apei de intrare TI  

în interior: 

Senzorul de intrare a apei din partea interioară 

(TI) din fabrică este plasat la conducta de 

alimentare cu apă (în buzunarul de la 

schimbătorul de căldură). 

Dacă este instalat un rezervor tampon, senzorul 

de temperatură a apei de intrare TI poate fi mutat 

în buzunarul de intrare al senzorului de 

temperatură a rezervorului tampon, iar valoarea 

parametrului c5 și c15 (vezi Manualul de utilizare) 

poate fi setată la „funcționează prin 

reglementare”. Aceasta oprește funcționarea 

pompei când compresorul este OPRIT. 

Dacă senzorul de temperatură a apei de intrare TI 

nu poate fi mutat la intrarea senzorului de 

temperatură a rezervorului tampon, valoarea 

parametrului c5 și c15 trebuie setată la „lucrare 

continuă” (setare implicită din fabrică). Acest lucru 

permite pompei să continue să funcționeze, astfel 

încât senzorul de temperatură a apei de intrare TI 

să citească la fel ca temperatura apei din 

rezervorul de tampon. 

 

 Important: 

Toți senzorii de temperatură trebuie să fie separat 

(min 200 mm) de cablurile de alimentare de înaltă 

tensiune pentru a evita interferențele care vor 

cauza fluctuații ale temperaturii citite și pompa de 

căldură poate funcționa incorect. 

 

Încălzitor electric cu apă caldă (EH) 

 

Există un port de conectare (RY3) utilizat pentru a 

activa și dezactiva încălzitorul electric pentru 

rezervorul de apă caldă. Curentul maxim este de 1 

Amperi, prin urmare trebuie aplicat un contactor 

pentru a controla încălzitorul electric cu apă caldă. 

Parametrul utilizator c05, c06, c07 setează 

temperature, intervalul de ore pentru a porni 

încălzitorul de apă caldă și a încălzi apa până la 

valoarea setatată în c02 sau setările c161-c165 

pentru a distruge bacteriile. După ce temperatura 

apei calde (ACM) atinge temperatura apei 

prestabilită c02, boilerul este oprit. 

 

 

Utilizați cablu (nu mai puțin de 1,5 mm2) (nu este 

furnizat) pentru a conecta unitatea interioară și 

exterioară prin conexiunea la borna de pe placa de 

control. 

Unitate exterioară 

 
Unitate interioară 

Notă: 

• Unitatea exterioară trebuie împământată 

înainte de cablare înainte ca unitatea să fie conectată. 

• Cablajul trebuie atașat astfel încât blocul de 

borne să nu fie supus stresului. 

 

 

Senzorul de temperatură ambiantă exterioară TO 

(6m). 

O secțiune a senzorului TO se află în interiorul cutiei de 

control al unității exterioare. O altă secțiune a sondei 

TO se află în interiorul cutiei de control al unității 

interioare. Conectați două secțiuni ale senzorului TO cu 

conectorul acesteia. 

 

 

Senzor de temperatura pentru apa calda: 

Senzorul de apă caldă TW este conectat la pozițiile 

terminale de pe placa principală, celălalt terminal 

trebuie introdus în buzunarul de intrare al sondei 

senzorului de temperatură a vasului de apă caldă, dacă 

este necesar. Dacă cablul senzorului de apă caldă trece 

aproape de cablurile de alimentare, atunci trebuie 

utilizat un cablu ecranat. Dacă se folosește o conductă, 

aceasta ar trebui să fie etanșată pentru a evita 

formarea condensului în sonda senzorului de 

temperatură. 

Important:  

Senzorul de temperatură trebuie să fie separat (min 20 

cm) de cablurile de alimentare de înaltă tensiune 

pentru a evita interferențele care vor cauza fluctuații 

ale temperaturii citite și pompa de căldură nu poate 

funcționa normal.  

 

Dacă cablul senzorului de temperatură trece aproape 

de cablurile de alimentare, trebuie utilizat un cablu 

ecranat.  

Dacă se folosește o conductă, aceasta trebuie etanșată 

pentru a evita condensul în sonda senzorului de 

temperatură exterioară. 
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Ghid de service 
 

Pași pentru deschiderea dulapurilor: 

 

Panourile trebuie demontate conform procedurii: 

panou frontal – panou stânga – panou drept.  Panoul 

din spate se deschide separat si nu depinde de alte 

panouri. 

1. Deșurubați cele două șuruburi din partea de jos a 

panoului frontal, după cum se arată mai jos, apoi 

panoul frontal poate fi îndepărtat apăsând panoul în 

jos. 

 
După această procedură este suficient accesul in 

departamentul de interior. 

2. Pentru a avea acces din părțile laterale, deschideți 

lacătul cu cheia departamentul electric. Ridicați 

capacul în sus. 

 
3. Deșurubați cele două șuruburi din partea de sus-

lateral a panoului stâng sau drept, după cum se arată 

mai jos. 

 
 

 

 4. Deșurubați cele două șuruburi din partea de jos-

lateral (stingă sau dreapta) a panoului stâng sau 

drept, după cum se arată mai jos, apoi panoul drept 

sau stâng poate fi îndepărtat apăsând panoul în jos. 

 

 
(Stingă) 

 

 
(Dreapta) 

 

4. Pentru a deschide panoul din spate, deșurubați 

cele două șuruburi din partea de jos a panoului din 

spate, după cum se arată mai jos, apoi panoul poate 

fi îndepărtat apăsând în jos panoul. 
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Infromații generale 
 

Diagrama cadrului de control 

 

 
 

 

Imagine 1: Configurarea interfeței de control. 
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Schema sistemului. Principiul de funcționare. 

 

 
Imagine 2: Configurarea sistemului din fabrică. Versiune fără valvă cu trei căi (fără ACM). Numai răcire si 

căldură. 

 

 
Imagine 3: Configurarea la comandă. Versiune cu valvă cu trei căi (cu ACM). Răcire,  căldură ACM. 

 

   

1. Refrigerantul lichid de joasă presiune și 
temperatură joasă care iese din supapa de 
expansiune preia energia termică din aer prin 
schimbătorul de căldură EVP și se evaporă în 
stare gazoasă. 
2. Agentul frigorific în stare de gaz este aspirat 
în compresorul COMP și comprimat la presiune 
înaltă și la temperatură înaltă a gazului. 
3. Gazul de înaltă presiune și temperatură 
ridicată descărcat de compresor își eliberează 
energia termică în apă în schimbătorul de plăci 

CND și este condensat în stare lichidă. 
4. Agentul frigorific în stare lichidă este extins în 
supapa de expansiune electronică EEV și 
devine agent frigorific lichid de joasă presiune 
și temperatură joasă. 

 5. Ciclul se repetă. 
6. Când condiția EVI (pornirea procesului injecției 
cu abur este setat la +7 ℃) este îndeplinită, supapa 
de expansiune EX se va deschide și o parte de gaz 
lichid se va extinde, iar gazul va fi injectat în 
rezervorul central al compresorului după absorbția 
căldurii din ramura principală a gazului lichid în 
economizor EVI . Cu această funcție EVI, 
capacitatea de încălzire a pompei de căldură și 
COP vor crește, iar temperatura de descărcare a 
compresorului ar putea fi controlată în limita de 
siguranță, iar temperatura ambiantă funcțională a 
pompei de căldură  ar putea fi extins la -25℃. 

 

 



Pag. | 21  

 

 

Port de intrare/ieșire. 

 

# Intrare digitală Ieșire digitală Intrare analogică Ieșire analogică 

1 
Presiune joasă 
intrerupator 

Compresor 
Temperatura rezervorului de apă 
senzor (TW) 

Valvă de 
expansiune 
electronica  1 
(supapă principală) 

2 
Presiune înaltă 
intrerupator 

Supapă cu patru 
căi 

Senzor de temperatură 
evaporator (TE) 

Valvă de 
expansiune 
electronica  2 
(supapă EVI) 

3 
Comutator debit 
apă 

Încălzitor 
electric pentru 
ACM 

Temperatura gazelor de 
evacuare senzor (TE) 

Valvă de 
expansiune 
electronica  3 
(rezervat) 

4 
Încălzitor electric 
întrerupător de 
protecție 

ventilator DC 
Temperatura gazului de întrare 
comprsor (TS) 

 

5 
Comutator de la 
distanță 

Pompa de 
circulatie a apei 

Temperatura ambientala 
senzor (TA) 

 

6  
Încălzitor 
electric pe șasiu 

Temperatura apei de ieșire 
senzor (TO) 

 

7  
Încălzitor 
extern 

Temperatura apei de intrare 
senzor (TI) 

 

8  
Supapă cu trei 
cai (ACM) 

Înainte de economizor 
senzor de temperatură (Tfq) 

 

9  
Frecvență 
variabilă PWM 
pompă de apă 

După economizor 
senzor de temperatură (Tfh) 

 

10  

Solenoid de 
adăugare a 
entalpiei 
supapă 

După supapa principală (Tci)  

11  
Pompă de apă 
terminală 

Senzor de înaltă presiune 
(HP) 

 

12   
Senzor de joasă presiune 
(LP) 

 

 

 

Deschrieri tehnice. 

 
1. Controlul temperaturii și precizia măsurării: 1℃. 

2. Funcții îmbunătățite: interfață de comunicare Modbus independentă, care poate monitoriza de la distanță 

sistemul starea de rulare prin PC sau terminalul de date din rețeaua de materiale. 

3. Oferă funcția de memorie de oprire (pornire automată după pornire). 

4. Temperatura apei de intrare: Senzorul de temperatură, mediu de transfer de căldură afară (debit către 

modulul pompei de căldură); 

5. Temperatura apei la ieșire: Senzor de temperatură în mediu de transfer de căldură (retur de la modulul 

pompei de căldură). 

6. Temperatura ambiantă se referă la temperatura ambiantă exterioară. 

7. EVI înseamnă Enhanced Vapor Injection, și anume creșterea entalpiei prin completarea gazului. 

8. Frecvența compresorului se referă de fapt la viteza de rotație a compresorului. Reducerea frecvenței se 

referă la decelerare, creșterea frecvenței se referă la accelerație, iar unitatea de viteză este RPS. 

9. Controlerul are diferite funcții de protecție și afișare a erorilor. 
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Protecții generale. 

 

# Funcții de protecție Introduceri 

1 
Protectie gaze de ieșire 

compresor 

1. Când temperatura gazelor de eșapament este de 95℃~120℃, 

Controlul frecvenței compresorului este combinat pentru a stabili 

temperatura gazelor de eșapament. 

2. Când Td≥120℃,compresorul se va opri. 

3. Dacă eroarea apare de trei ori în 60 de minute, eroarea va fi blocată. 

Nu mai târziu de 25 de minute ([A114] Timp de recuperare din erori) se 

poate recupera (La primele două ori, se poate recupera automat). 

2 

Mod de răcire, 

serpentina evaporator, 

protecţie  suprasarcină 

de temperatură 

 

1. Tco≥ 60℃, compresorul își reduce frecvența; 

2. Tco< 57℃, compresorul își mărește frecvența; 

3. Tco> 63℃, compresorul se oprește; 

4. Când timpul de nefuncționare îndeplinește o anumită condiție și 

Tco<52℃, compresorul își va  reveni din eroare. 

3 

 

Mod de răcire, protectie 

anti-inghet   

1. Definiți temperatura de saturație la presiune joasă: Tps 

(1℃corespunzând la aproximativ 8,2 bari de Ps); 

2. Tps≤ 1℃(E), compresorul își reduce frecvența la viteza de 0,1 rps; 

3. Tps începe să crească și 1℃<Tps≤4℃(E), compresorul își menține 

frecvența; 

4. 4℃<Tps≤7℃(E), compresorul își mărește frecvența la viteza de 0,1 

rps; 

5. Tps＜-3℃ [A57] cu durata de 30 sec [A61*10S], compresorul se 

opreste; 

6. Când compresorul se oprește mai mult de 170 de secunde și Tps＞

6℃,se va recupera. 

4 Curent de intrare excesiv 

1. Când I≤ valoarea de setare a opririi(D), compresorul se află sub 

protecția frecvenței de limitare și de reducere； 

2. Când I ≥ valoarea de setare a opririi(D), compresorul este oprit; 

3. Dacă eroarea apare de trei ori în 60 de minute, eroarea va fi blocată. 

Nu mai târziu de 25 de minute ([A114] Timp de recuperare din erori) se 

poate recupera (La primele două ori, se poate recupera automat). 

5 
Pornirea compresorului, 

protecţie 

1. Timpul minim de oprire al presei este de 3 minute, adică mașina 

trebuie să fie oprit timp de 3 minute înainte de fiecare pornire. Modul de 

dezghețare nu este restricționat de această condiție; 

2. Comutarea reciprocă între modul de răcire și încălzire necesită timp 

de nefuncționare de 3 minute; 

3. Acest lucru nu se va afișa la prima pornire, dar pornirea este 

permisă numai după inițializarea supapei de expansiune electronică; 

4. Compresorul și ventilatorul exterior pornesc în același timp, în timp 

ce ventilatorul exterior își întârzie oprirea după ce compresorul se oprește. 

6 
Oprire compresor 

protecţie 

1. Oprire protecție: opriți imediat la frecvența de funcționare curentă; 

2. Oprire când se atinge temperatura: opriți după reducerea la o 

anumită frecvență. 

7 
Sistem de înaltă presiune 

protecţie 

1. Odată ce este detectată deconectarea presostatului de înaltă 

presiune, sistemul intră în protecția de înaltă presiune și oprește 

compresorul; 

2. Detectarea erorilor de masca in timpul dezghetarii; 

3. Dacă eroarea apare de trei ori în 60 de minute, eroarea va fi blocată. 

Nu până în 25 min(E)mai târziu se poate recupera (La primele două ori, se 

poate recupera automat). 
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8 
Sistem de presiune joasă 

protecţie 

1. Când comutatorul de joasă presiune este deconectat sau se 

detectează că temperatura gazului de aspirație este sub -5℃timp de 10 s 

[A57] în modul de răcire, sistemul va intra în protecția de joasă presiune și 

va opri compresorul. 

2. Detectarea erorilor de masca in timpul dezghetarii; 

3. Dacă eroarea apare de trei ori în 60 de minute, eroarea va fi blocată. 

Nu până în 25 min(E)mai târziu se poate recupera (La primele două ori, se 

poate recupera automat). 

9 

Comutator debit apă 

protecția împotriva 

erorilor 

1. La primirea cererii de pornire, comutatorul de debit de apă este 

verificat la 30 de secunde după ce pompa de apă este pornită. Dacă se 

detectează că pompa este închisă timp de 5 secunde, compresorul poate 

porni. Dacă nu este închisă, pompa va fi oprită și eroarea va fi afișată. După 

5 secunde, pompa pornește din nou și comutatorul debitului de apă este 

verificat 30 de secunde mai târziu. Dacă se detectează că debitmetrul de 

apă este închis timp de 5 secunde, compresorul poate fi pornit. Detectarea 

se va repeta de trei ori. Dacă din nou comutatorul debitului de apă nu este 

închis, întreaga mașină va fi oprită și va fi afișat codul de eroare de 

protecție a fluxului de apă. Se poate recupera dupa 25 min; 

2. Dacă nu este detectat niciun semnal de debit de apă timp de 10 

secunde în timpul funcționării normale a pompei de apă, toate sarcinile de 

încălzire (compresor și încălzitor electric) vor fi oprite, se va afișa eroarea 

debitului de apă și comutatorul debitului de apă va fi examinat ca mai sus; 

3. Toate aceste alarme de eroare închid pompa de apă. După ce 

alarma este ștearsă, pompa va fi pornită pentru a detecta debitul de apă 

înainte de pornirea compresorului. Doar atunci când alarma supraîncălzi 

apa de evacuare pompa de apă va menține deschisă. 

 

10 

Rezervor de apă electric 

comutator de încălzire 

protecţie 

(Nu este disponibil) 

Detectarea continuă a deconectarii acestui comutator duce la protecția la 

oprire; 

11 

Evaporator 

senzor de temperatura 

eroare 

1. Dacă în orice moment se detectează un scurtcircuit sau un circuit 

deschis al senzorului de temperatură al bobinei  vaporizatorului, acesta va fi 

considerat o eroare a senzorului de temperatură al bobinei evaporatorului, 

iar sistemul va începe protecția la oprire; 

2. Detectarea erorilor de masca in timpul dezghetarii; 

3. În modul de încălzire, dacă temperatura ambiantă este sub -

10℃,detectarea deconectarii va fi mascata in primele 8 min dupa pornirea 

compresorului; 

4. Această eroare poate fi recuperată automat. 

 
12 

 
Apa de intrare 
senzor de temperatura 
eroare 

1. Dacă se detectează în orice moment un scurtcircuit sau un circuit 
deschis al senzorului de temperatură a apei de admisie, acesta va fi 
considerat o eroare a senzorului de temperatură a apei de admisie, iar 
sistemul va începe protecția la oprire; 

2. Această eroare poate fi recuperată automat. 

 
13 

 
Apa de evacuare 
senzor de temperatura 
eroare 

1. Dacă se detectează în orice moment un scurtcircuit sau un circuit 
deschis al senzorului de temperatură a apei la ieșire, acesta va fi 
considerat o eroare a senzorului de temperatură a apei la ieșire, iar 
sistemul va începe protecția la oprire; 

2. Această eroare poate fi recuperată automat. 
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14 
Gaz de aspirare 
senzor de temperatura 
eroare 

1. Dacă în orice moment se detectează un scurtcircuit sau un circuit 
deschis al senzorului de temperatură a gazului de aspirație, acesta va fi 
considerat o eroare a senzorului de temperatură a gazului de aspirație, iar 
sistemul va începe protecția la oprire; 

2. Detectarea erorilor de masca in timpul dezghetarii; 
3. În modul de încălzire, dacă temperatura ambiantă este sub -

10℃,detectarea deconectarii va fi mascata in primele 8 min dupa pornirea 
compresorului; 

4. Această eroare poate fi recuperată automat. 

15 
Gazele de la esapament 
senzor de temperatura 
eroare 

1. Dacă în orice moment este detectat un scurtcircuit al temperaturii 
gazelor de eșapament sau un circuit deschis este detectat la 4 minute după 
pornirea compresorului, acesta va fi apreciat ca o eroare a senzorului de 
temperatură a gazelor de eșapament, iar sistemul va începe oprirea 
protecţie; 

2. Această eroare poate fi recuperată automat; 
3. Când apare eroarea, controlerul de fir raportează întreținerea 

defectuoasă și afișează codul de eroare. 

16 
Temperatura ambientala 
eroare senzor 

1. Dacă se detectează în orice moment un scurtcircuit sau un circuit 
deschis al senzorului de temperatură ambientală, acesta va fi considerat o 
eroare a senzorului de temperatură ambientală, iar sistemul va începe 
protecția la oprire; 

2. Această eroare poate fi recuperată automat; 
3. Când apare eroarea, controlerul de fir raportează întreținerea 

defectuoasă și afișează codul de eroare. 

17 
Antigel de iarna 
protecţie 

1. Temperatura apei de ieșire Twi și temperatura ambiantă Tao sunt 
detectate în starea de așteptare; 

2. Când Tao≤2℃și Twi≤4℃,sistemul intră în starea anti-îngheț primară 
și proxenetul de apă circulant începe să funcționeze; Nu până la 
T≥w6i℃sau Tao≥4℃poate ieși din protecția anti-îngheț și revine în starea de 
așteptare; 

3. Când Tao≤2℃și Twi≤2℃,sistemul intră în starea secundară anti-
îngheț și funcționează automat în stare de încălzire; Nu până la Tw ≥1i 
5℃sau Tao>4℃poate ieși din protecție anti-îngheț și să fie în stare de 
așteptare; 

4. În caz de eroare Tao, Twi este singurul criteriu al protecției anti-
îngheț; În cazul erorii Twi, Tao este singurul criteriu al protecției anti-îngheț; 

5. Dacă sistemul se confruntă cu alte erori care nu vor permite 
pornirea compresorului în acest timp, atunci poate intra doar în protecția 
anti-îngheț primară în loc de protecția anti-îngheț secundară; 

6. Dacă senzorul Tao și Twi eșuează în același timp, sistemul poate 
intra doar în protecția anti-îngheț primară, iar pompa de apă funcționează 
automat. 

18 
Apa de evacuare 
peste sub- 
protectie la temperatura 

7. În modul de răcire, când temperatura apei de ieșire este detectată a 
fi <5℃după compresorul pornește, sistemul va intra în protecția împotriva 
temperaturii apei de ieșire și va opri compresorul. Nu până când 

temperatura de ieșire ≥8℃poate sistemul să iasă din protecție; 
8. În modul de încălzire, când temperatura apei de ieșire este 

detectată a fi >70℃după pornirea compresorului, sistemul va intra în 
protecția la supra-temperatură a apei de ieșire și va opri compresorul. Nu 
până când temperatura de ieșire ≤65℃poate sistemul să iasă din protecție. 

 
19 

Înainte de supapa 
auxiliară, senzor de 
temperature, eroare 
(modelul EVI) 

1. Dacă în orice moment se detectează un scurtcircuit sau un circuit 
deschis al senzorului de temperatură al supapei auxiliare înainte, acesta va 
fi apreciat ca o eroare anterioară a senzorului de temperatură al supapei 
auxiliare, iar sistemul va începe protecția la oprire; 

2. Această eroare poate fi recuperată automat. 



Pag. | 25  

 

 

20 
După supapa EVI,  
senzor de temperatura 
eroare EVI 

1. Dacă în orice moment se detectează un scurtcircuit sau un circuit 
deschis al senzorului de temperatură al supapei auxiliare de după, acesta 
va fi apreciat ca o eroare a senzorului de temperatură al supapei auxiliare 
de după, iar sistemul va începe protecția la oprire; 

2. Această eroare poate fi recuperată automat. 

21 

Temperatura excesiva 
diferență între apa de 
intrare si iesire 
protecţie 

Diferența excesivă de temperatură între protecția apei de intrare și de 
evacuare este detectată numai în modul de răcire sau încălzire. Această 
eroare poate fi recuperată automat. 
Conditii de intrare: 

1. În modul de răcire, temperatura apei de intrare - temperatura apei 
de ieșire ≥ parametrul [A29]; 

2. În modul de încălzire, temperatura apei de ieșire - temperatura apei 
de intrare≥ parametru [A29]; 

3. După 2 minute de oprire, diferența de temperatură < (parametrul 
[A29] -1℃). 

22 

Rezervor de apă 
senzor de temperatura 
eroare 
(pentru unele modele) 

1. Dacă în orice moment se detectează un scurtcircuit sau un circuit 
deschis al senzorului de temperatură a rezervorului de apă, acesta va fi 
considerat o eroare a senzorului de temperatură a rezervorului de apă, iar 
sistemul va începe protecția la oprire; 

2. Această eroare poate fi recuperată automat. 

23 
După stropit 
senzor de temperatura 
eroare 

1. Dacă în orice moment se detectează un scurtcircuit sau un circuit 
deschis al senzorului de temperatură după reglare, acesta va fi apreciat ca 
o eroare a senzorului de temperatură după reglare, iar sistemul va începe 
protecția la oprire; 

2. Această eroare poate fi recuperată automat. 

24 
Temperatura ambientala 
limitele de pornire 

1. Când temperatura ambientală≤ parametrul [A13] (reglabil: - 
40~2℃,Mod implicit: 

- 30℃),întreaga mașină se oprește; 

2. Restabiliți starea：fiind 2℃mai mare decât setarea condiției de 

oprire [A13]; de exemplu: [A13] = -25 
3. ℃,punctul de restabilire a temperaturii este 2+(-25)=-23℃.Dacă 

această condiție este îndeplinită și perioada de așteptare depășește 3 
minute, aparatul poate fi pornit din nou. 

25 
Protecție la 
supraîncălzire 
eroare de comutare 

1. Dacă se detectează în orice moment deconectarea comutatorului 
de protecție la supraîncălzire K4, aceasta va fi considerată o eroare de 
supraîncălzire, iar sistemul va începe protecția la oprire; 

2. Această eroare poate fi recuperată automat; 
3. Dacă eroarea apare de trei ori în 60 de minute, eroarea va fi 

blocată. Nu până în 25 min(E)mai târziu se poate recupera (La primele două 
ori, se poate recupera automat); 

4. Când apare eroarea, controlerul de fir raportează întreținerea 
defectuoasă și afișează codul de eroare de oprire de urgență a sistemului. 

26 
Extern 
atingerea temperaturii 
oprirea comutatorului 

1. Dacă se detectează oricând deconectarea comutatorului K5, acesta 
va fi considerat ca fiind extern semnal de oprire, iar sistemul se va opri; 
2. Acesta este un semnal de oprire, nu o eroare și poate fi recuperat 

automat; 

27 
Senzor de joasă presiune 
(Opțional) 

1. Dacă în orice moment se detectează un scurtcircuit sau un circuit 
deschis al senzorului de joasă presiune, acesta va fi considerat o eroare a 
senzorului de joasă presiune, iar sistemul va începe protecția la oprire; 
2. Detectarea erorii masca in timpul dezghetarii si in primele 3 minute 

dupa pornire; 
3. Această eroare poate fi recuperată automat; 
4. Când apare eroarea, controlerul de fir raportează întreținerea 

defectuoasă și afișează codul de eroare. 
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Mod de operare. 
 

Mod de operare. 

Modurile de funcționare includ modul de încălzire, modul de încălzire puternic și modul de răcire. 

1. Modul de lucru efectiv disponibil poate fi tăiat și personalizat în următoarele trei circumstanțe 

2. conform configurației sistemului. 

3. Sistem unic de răcire: modul de răcire; 

4. Sistem unic de încălzire: modul de încălzire, modul de încălzire puternică; 

5. Sistem de răcire-încălzire: modul de încălzire, modul de încălzire puternic și modul de răcire. 

 

Setarea controlului temperaturii. 

1. Pentru modul de răcire sau încălzire, obiectivul său de control se poate baza pe parametrul [c05] 

(Selectarea bazei de control) la selectați controlul temperaturii apei de ieșire, a apei de intrare sau a 

rezervorului de apă. 

2. În modul de răcire, parametrul de setare a temperaturii este [c03]; În modul de încălzire, setarea 

temperaturii parametrul este [c01]; 

3. „Controlul temperaturii apei” și respectiv „Setarea temperaturii apei” de mai jos corespund apei reale 

temperatura și temperatura de setare a apei de ieșire, a apei de intrare sau a rezervorului de apă, care 

sunt determinate de parametrul [c05]. 

 

Modul de încălzire. 

 
În acest mod, compresorul și încălzitorul electric auxiliar al rezervorului de apă pot fi utilizate împreună. Cu 
premisa pornirii compresorului, starea de pornire a încălzitorului electric poate determina dacă încălzitorul electric 
auxiliar al rezervorului de apă pulverizat se va înclina. 
 

Controlul pornirii și opririi compresorului: 
A. Control temperatura apei ≤ setarea temperaturii apei - diferența de retur setare temperatură [c04], compresorul 

și ventilatorul pornesc, sistemul funcționează în regim de încălzire; 

b. Când selectarea controlului pentru atingerea temperaturii (parametrul [c12], același de mai jos) = 0, dacă 

temperatura apei de control ≥ setarea temperaturii apei + 1℃ (poate fi modificată în funcție de tipul de model, 

aceeași suflare), compresorul se va opri ; 

c. Când parametrul [c12]=1, dacă temperatura apei de control ≥ setarea temperaturii apei - 1,5℃ (poate fi 

modificată în funcție de tipul modelului, aceeași lovitură), compresorul își va reduce frecvența. În această situație, 

când frecvența > 40 rps (poate fi modificată în funcție de tipul modelului, aceeași suflare, valoarea minimă este 

de 40 rps), compresorul se oprește până când controlează temperatura apei ≥ setarea temperaturii apei + 1,0℃;  

d. Controlul temperaturii apei ≥ setarea temperaturii apei - diferența de temperatură de setare retur [c04], dar nu 

la temperatura setarea apei, sistemul se menține în modul de funcționare anterior (oprire/încălzire). 

 

Controlul încălzitorului electric al rezervorului de apă tampon: 

Când compresorul funcționează timp de 5 minute și sunt îndeplinite următoarele trei condiții, încălzitorul electric 

pornește imediat: 

A. Este permis comutatorul de încălzire electrică a rezervorului de apă [c27], adică parametrul [c27]=1; 

b. Temperatura ambiantă ≤ temperatura de setare (parametrul [c06], același de mai jos); 

c. Temperatura apei nu crește continuu pentru o perioadă de timp care este setată de parametrul [c07] (Timp de 

compensare pornire a încălzitorului electric, același de mai jos); 

d. Temperatura apei de control este mai mică decât (setarea temperaturii apei - diferența de temperatură de retur 

la pornire). 

Adică, atunci când temperatura ambientală ≤ temperatura de setare (parametrul [c06]) și temperatura apei nu 

crește continuu pentru o perioadă de timp setată de parametrul [c07], încălzitorul electric pornește. 

Selectarea controlului pentru atingerea temperaturii: 

Când parametrul [c12]=1: 

A. Când încălzitorul electric este pornit, acesta este oprit cu 1,5 ℃ în avans; 

b. Luând setarea temperaturii apei ca țintă, compresorul începe să reducă frecvența cu un gradient de 

1,5 ℃ în avans; 
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c. Când controlați temperatura apei - setați temperatura apei ≥ 1,0 ℃, compresorul se oprește; 

 

Când parametrul [c12]=0: 

Când temperatura apei ≥ setarea temperaturii apei + 1℃, compresorul, încălzitorul electric și 

ventilatorul se opresc. 

 

Mod de încălzire puternic. 

În modul de încălzire puternică, frecvența de lucru va fi crescută pe baza modului de încălzire, în timp 

ce alte controale logica este aceeași cu modul de încălzire. 

 

Modul de răcire. 

 

Controlul pornirii și opririi compresorului: 

A. Controlul temperaturii apei≥ setarea temperaturii apei + diferența de temperatură de setare pe retur 

[c04], compresorul și ventilatorul pornesc, sistemul funcționează în modul de răcire 

b. Când parametrul [c12]=0, dacă temperatura apei de control ≤ setarea temperaturii apei - 1℃, 

compresorul se va opri; 

c. Când parametrul [c12]=1, dacă temperatura apei de control ≤ setarea temperaturii apei + 1,5 ℃, 

compresorul își va reduce frecvența. În această situație, când frecvența > 40 rps, compresorul se oprește 

până când controlează temperatura apei ≤ setarea temperaturii apei - 1,0℃;  

d. Controlul temperaturii apei ≤ setarea temperaturii apei + diferența de temperatură de setare pe retur 

[c04], dar nu la temperatura setată a apei, sistemul se menține în modul de funcționare anterior 

(oprire/răcire). 

 

Controlul frecvenței de lucru: 

A. Frecvența de lucru este controlată de temperatura ambiantă în conformitate cu „Tabelul de 

cartografiere a frecvenței de lucru a compresorului” - modul de răcire; 

b. Se află sub setarea selecției controlului atingerii temperaturii [c12]. Dacă trebuie să introduceți 

procesarea de reducere a frecvenței: consultați descrierea „Selectarea controlului pentru atingerea 

temperaturii”. 

c. Pentru limitele maxime și minime ale frecvenței de lucru, consultați „Limitele frecvenței 

compresorului” și „Frecvența de răcire limite" 

 

Controlul încălzitorului electric al rezervorului de apă tampon: 

Încălzitorul electric al rezervorului de apă este oprit. 

 

Selectarea controlului pentru atingerea temperaturii: 

Când parametrul [c12]=1: 

A. Când încălzitorul electric este pornit, acesta este oprit cu 1,5 ℃ în avans; 

b. Luând setarea temperaturii apei ca țintă, compresorul începe să reducă frecvența cu un gradient de 

1,5 ℃ în avans; 

c. Când controlați temperatura apei - setați temperatura apei ≥ 1,0 ℃, compresorul se oprește; 

 Când parametrul [c12]=0: 

Când controlați temperatura apei ≥ setarea temperaturii apei + 1℃, compresorul, încălzitorul electric și 

ventilatorul se închid 

jos. 
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Controlul frecvenței. 
 

Compressor working frequency mapping table. 
According to the ambient temperature and the water temperature to be controlled, the target frequency mapping 
table is established. Detailed correspondence will be provided separately. 
 

Compressor frequency limits. 
 
Compressor working frequency range(E). 

Tao Tao≤41℃ Tao≥43℃ 

Frecventa de racire minimă 28RPS 28RPS 

 

Tao Tao≤18℃ 20℃≤Tao≤26℃ 28℃≤Tao≤36℃ Tao≥38℃ 

Frecventa de racier maximă 90RPS 100RPS 110RPS 100RPS 

 

Tao Tao≤22℃ Tao≥24℃ 

Frecventa de incalzire minimă 28RPS 28RPS 

 

Tao Tao≤10℃ 11℃≤Tao≤15℃ 17℃≤Tao≤20℃ Tao≥22℃ 

Frecventa de incalzire maximă  120RPS 110RPS 100RPS 90RPS 

 

Frecvența dezghețarii 80RPS 

 

Frecvențele maxime și minime de mai sus sunt, de asemenea, limitate de frecvențele maxime și minime 

ale modulului driver.  Atunci când sunt îndeplinite mai multe calificări în același timp, valoarea minimă a 

calificării este calculată. 

 

Decelerația compresorului. 

În mod implicit, decelerația de frecvență este efectuată la următoarea viteză: 

Frecvență rapidă în sus și în jos -----------1RPS 

Viteză lentă de creștere și scădere a frecvenței ----------- 0,1 RPS 

Frecvență normală de sus și jos ----------------1RPS 

 

Punctul de pornire lent și punctul de salt al frecvenței procesului de creștere a frecvenței 

compresorului. 

În timpul pornirii compresorului, dacă frecvența țintă este mai mare decât frecvența punctului de pornire moale 

[40RPS(E) și 60RPS(E)], acesta va rămâne timp de 60s(E) la punctul de pornire ușor înainte de a alerga către 

frecvența țintă.; 

 

 

 

 
Punctul de salt al frecvenței compresorului:  
în Eeprom pot fi setate cinci puncte, care sunt: 0RPS, 
0RPS, 0RPS, 0RPS, 0RPS (0 indică anularea). 
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Modul dezghețare. 
 

Modul de dezghețare 
 

Condiții de intrare în dezghețare: 
Condiția A  de categoria 1: (Dacă se satisface toate următoarele): 
a. După ce compresorul continuă să se încălzească timp de 10 minute și timpul de funcționare acumulat este mai 
lung decât perioada de setare a dezghețarii [A10]; 
b. Când se detectează că temperatura bateriei vaporizatorului este ≤ temperatura de dezghețare setată [A08], 
acesta intră în modul de dezghețare; 
c. Temperatura serpentinei evaporatorului este mai mică decât temperatura ambiantă -8℃ (parametrul [A36]) sau 

-30℃. 
Condiția B de categoria 2: (Dacă se satisface toate următoarele): 
a. După ce compresorul continuă să se încălzească timp de 10 minute și timpul de funcționare acumulat este mai 
lung decât perioada de setare a dezghețarii [A10]; 
b. Temperatura ambientală < 5℃ și temperatura bobinei evaporatorului ≤ -4℃; 
c. Timpul de funcționare acumulat depășește 2 ore. 
 

Dacă condiția A este îndeplinită, se va efectua dezghețarea. 
Parametrul modului de dezghețare este eficient pentru unele modele. Când modul de dezghețare este automat 

([c34] =0), este evaluată numai condiția A. Și dacă se întâlnește, se intră în modul de dezghețare. Când modul de 
dezghețare este fix ([c34] =1), sunt evaluate condițiile A și B. Iar să-l întâlnești pe unul dintre ei îl face să intre în 
modul de dezghețare. Unele modele sunt forțat să judece într-un mod fix, adică să judece dacă una dintre 
condițiile A și B poate fi îndeplinită. 
 

Condiții de ieșire din dezghețare: 
 

Când temperatura bateriei vaporizatorului ≥ temperatura de setare de ieșire a dezghețării [c09], sau timpul de 
dezghețare atinge timpul setat de ieșire de dezghețare [c11], acesta va ieși din dezghețare; 
 
În următoarele circumstanțe speciale, modul de dezghețare va fi, de asemenea, oprit automat: 
a. În procesul de dezghețare, se iese automat atunci când există o eroare de presiune ridicată sau temperatura 
gazelor de eșapament este prea ridicată și nu va fi raportată nicio eroare de presiune ridicată sau de gaz de 
eșapament; 
b . Ieșiți automat din dezghețare când temperatura apei la ieșire este mai mică de 6℃. 
 

Parametru Valoare implicită Domeniul de setare 

Diferența de temperatură între evaporator 
bobina și mediul ambiant c36(℃) 

1 0-40 

Temperatura de intrare dezghețare c08(℃) - 1 0--30 

Temperatura de iesire a dezghetarii c09(℃) 13 2-20 

Interval de dezghețare c10(min) 55 20-200 

Timp maxim de dezghețare c11(min) 8 1-20 

 
 

Acțiunea procesului de dezghețare: 
 

Înainte de a intra în modul de dezghețare, compresorul începe să își reducă frecvența. Când frecvența scade 
la 40RPS, compresorul se oprește și ventilatorul se oprește după 15 secunde. Vana cu patru căi comută. După 
15 secunde, compresorul pornește și frecvența de dezghețare este 70RPS [c38]. După ce dezghețarea este 
realizată, frecvența compresorului scade la 40RPS înainte de a se opri. 15 secunde mai târziu, supapa cu patru 
căi comută. După 15 secunde, compresorul și ventilatorul stelează, intră în modul normal de încălzire. Supapa 
electronică de expansiune funcționează în funcție de deschiderea de dezghețare. 
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Schema de control electronică a supapei de 
expansiune. 
 
Deschiderea maximă a supapei de expansiune electronică MAX_VAL este de 500. 
 
Parametrii din următoarea logică de control pot varia de la model la model. 
 

Reguli de control pentru supapa de expansiune electronică principală 
• Reglați deschiderea supapei de expansiune electronică în funcție de temperatura mediului ambiant, 

temperatura apei care trebuie controlată și temperatura vaporilor de evacuare și stabiliți două tabele de 
deschidere pentru modul de încălzire și răcire (parametrii detaliați vor fi furnizați separat); 

• În modul de răcire și încălzire, după pornirea compresorului, supapa electronică de expansiune va fi 
deschisă până la deschiderea inițială a fiecărui mod și trebuie menținută timp de 2 minute (nereglată în 2 minute). 
După 2 minute, deschiderea inițială va fi reglată din nou în funcție de temperatura ambiantă. După ce 
deschiderea inițială este corectată, deschiderea supapei de expansiune electronică va rămâne neschimbată timp 
de 3 minute. 

• Deschiderea inițială în regim de răcire este determinată de temperatura ambiantă și poate fi modificată în 
funcție de parametrul compensare supapă principală mod de răcire [c146]. 

• Deschiderea inițială în modul de încălzire este determinată de temperatura ambiantă și poate fi 
modificată în funcție de parametrul compensare vana principală mod de încălzire [c147]. 

• Deschiderea inițială a modului de încălzire puternică este determinată de temperatura ambientală, iar 
deschiderea de compensare a încălzirii puternice [c59] este adăugată pentru a alcătui deschiderea inițială a 
supapei a modului de încălzire puternică. 

• După oprirea compresorului, supapa electronică de expansiune se deschide la deschiderea sa maximă 
MAX_VAL; 

• La dezghețare, deschiderea supapei de expansiune electronică este de 470 de trepte [c42], iar 
deschiderea supapei auxiliare este de 0 trepte [c43]; 

• Supraîncălzirea țintă de răcire este setată ca TSH, care este determinată de următorul tabel: [c131~c135] 
(Ajustabil). 
 

 
Înconjurător 
temperatura 

Tout<26℃ 26℃<Tout≤30℃ 30℃<Tout≤33℃ 33℃<Tout≤38℃ Tout＞38℃ 

Supraîncălzire 2 2 2 2 2 

 

• Supraîncălzirea țintă de încălzire este setată ca TSH, care este determinată de următorul tabel: 

[c136~c145] (Ajustabil). 
 

Temp. 
mediu 

ambiant 

Tout<- 
22℃ 

- 22℃ 
<Tout≤ 
- 15℃ 

- 15℃ 
<Tout≤ 

- 9℃ 

- 9℃ 
<Tout≤ 

- 3℃ 

- 3℃ 
<Tout 
≤4℃ 

4℃＜ 

Tout≤11 
℃ 

11℃＜ 

Tout≤18 
℃ 

18℃＜ 

Tout≤26 
℃ 

26℃＜ 

Tout≤35 
℃ 

Tout 

＞ 

35℃ 

Supraînc
ălzire 

- 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Când temperatura gazelor de eșapament este mai mare de 100℃ [c76], deschideți supapa principală; Pentru 

tipul cu adaos de entalpie la temperatură joasă ([c116] =1), supapa auxiliară este reglată de preferință. 

Când controlul deschiderii supraîncălzirii gazelor de eșapament are efect, reglarea gazelor de eșapament are 

prioritate față de reglarea supraîncălzirii. 

În modul de răcire și încălzire, deschiderea minimă a supapei de expansiune electronică nu trebuie să fie mai 

mică decât valoarea minimă a deschiderii. 

Deschidere minimă de încălzire: [c149~c158 reglabil], deschidere minimă de răcire: [c49~c53 reglabil]. 

Pentru a se adapta la diferite tipuri de supape electronice de expansiune, valorile de compensare a supapelor 

principale ([c146], [c147]) sunt setate pentru modul de răcire și încălzire. Valoarea de compensare se adaugă la 

valoarea inițială de deschidere care se bazează pe valoarea obținută prin căutarea tabelului. 
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Reguli de control pentru supapa de expansiune electronică auxiliară (EVI). 

 

• În starea de răcire și oprire, supapa de expansiune electronică auxiliară se află în starea închisă 

(pasul 0). În modul dezghetare, va urma deschiderea de dezghetare, pasul 0 [c43]; 

• Când temperatura ambientală > 7℃ [c45] + 2℃, supapa de expansiune electronică auxiliară nu 

se va deschide; 

• Condițiile pentru deschiderea supapei de expansiune electronică auxiliară trebuie să 

îndeplinească condițiile de deschidere ale supapei de adăugare a entalpiei. Consultați secțiunea cu 

supapă de adăugare a entalpiei pentru detalii; 

• Dacă deschiderea supapei de expansiune electronică calculată > MAX_VAL, faceți deschiderea 

supapei de expansiune electronică = MAX_VAL; 

În termen de 4 minute de la deschiderea supapei de expansiune electronică auxiliară, deschiderea 

inițială va fi dată în funcție de temperatura ambiantă; Poate fi modificat în funcție de parametrul de 

compensare a supapei auxiliare de încălzire [c148]. Deschiderea inițială a supapei auxiliare în modul de 

încălzire puternică este determinată de temperatura ambiantă. 

• Pe baza modului de încălzire, se adaugă deschiderea compensatorie a supapei auxiliare 

puternice [c60] pentru a alcătui deschiderea inițială a supapei auxiliare în modul de încălzire puternică; 

• Supapa de expansiune electronică cu adăugare de entalpie este reglată în funcție de 

supraîncălzirea înainte și după supapa auxiliară. Ținta supraîncălzi TSH înainte și după ce supapa este 

setată de [c118] și [c119]; 

• Când temperatura gazelor de eșapament este mai mare de 100℃ [c76], supapa auxiliară trebuie 

deschisă de preferință; 

• Pentru a se adapta la diferite tipuri de supape electronice de expansiune, supapa auxiliară 

pentru modul de încălzire este setată cu o valoare de compensare ([c148]). Valoarea de compensare se 

adaugă la valoarea inițială de deschidere care se bazează pe valoarea obținută prin căutarea tabelului. 

 

 

Controlul returului uleiului. 
 

 

Condiții de intrare. 

a. În modul de răcire, frecvența compresorului este cumulativ mai mică de 30RPS(E) timp de 1 oră; 

b. În procesul de acumulare a timpului, dacă frecvența depășește 60RPS și durata este mai mare de 10 

min, uleiul timpul de întoarcere va fi șters; 

c. Dacă condiția a este îndeplinită, atunci introduceți acțiunea de returnare a uleiului; 

d. La intrarea în modul de dezghețare, timpul de întoarcere a uleiului va fi șters; 

 

Acțiune de returnare a uleiului. 

• Compresorul își mărește frecvența la 70RPS(E) și durează 3 minute pentru a efectua returul 

uleiului, apoi compresorul își reduce frecvența la 30RPS(E), 30s mai târziu, sistemul revine la 

funcționarea normală. 

• Deschiderea supapei principale este aceeași cu orificiul de dezghețare, 480 [c42] (complet 

deschis). 
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Interfațe de ieșire digitală. 
 

Supapă cu patru căi. 

 

※ Notă: parametrul [c74], opțiune de supapă cu patru căi. 

 

Controlul parametrilor Modul Starea supapei cu patru căi 

[c74]=0 

Răcire Activat 

Incalzire Dezactivat 

Dezghețare Activat (consultați procesul de 

dezghețare) 

[c74]=1 

Răcire Dezactivat 

Incalzire Activat 

Dezghețare Dezactivat (consultați procesul de 

dezghețare) 

Notă: modul fix nu este disponibil pentru unele modele. 

 

Pompă de apă cu circulație cu viteză constantă și pompă de apă cu viteză 

variabilă PWM. 

 

※ Notă: parametrul [c15], modul de funcționare a pompei de apă. 

 

Pompa de circulatie a apei cu viteza constanta. 

• Când se primeștei comanda de pornire, pompa se pornește cu 30 de secunde înainte de a porni 

compresorul; 

• Se verifică debitmetrul de apă la 30 de secunde după ce pompa de apă este pornită (consultați 

protecția debitmetrului de apă); 

• Consultați protecția împotriva înghețului; 

• Când mașina atinge temperatura apei reglată, funcționează conform parametrului [c15]; 

A. Când [c15] =0, dacă atinge temperatura de setare, pompa de apă va continua să funcționeze; 

b. Când [c15] =1, dacă atinge temperatura de setare, pompa de apă își va întârzia oprirea la 60 de 

secunde după oprirea compresorului; 

• Dacă temperatura apei este prea scăzută sau prea ridicată sau este sub protecție împotriva 

supraîncălzirii. Pompa de apă este forțată să pornească. 

• Condiții de control al temperaturii atunci când este necesară pornirea (indiferent dacă există sau 

nu protecție la oprire): (adică, modul fără oprire) 

A. Temperatura apei >= punct de protecție împotriva temperaturii excesive, porniți pompa. 

b. Temperatura apei <= punct de protectie la supratemperatura - diferenta de retur, opriti pompa. 

c. Recuperarea din erori, urmați logica normală a pompei de apă. 

 

Pompă de apă PWM cu viteză variabilă. 

În funcție de diferența de temperatură, se face reglarea vitezei pompei de apă cu frecvență variabilă in 

conformitate cu programa de control. 
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Controlul vitezei  înalt/scăzut al ventilatorului AC și DC. 

 

Reglați automat viteza ventilatorului în funcție de mediu, bobina evaporatorului și frecvență. 

Tipul de ventilator poate fi selectat conform parametrului [c26]: 

a. [c26] = 1, selectați ventilatorul DC. Când viteza este mai mică de 200 RPM, ventilatorul funcționează 

la 200 RPM; 

b. [c26] = 0, selectați ventilatorul AC cu două viteze; 

c. [c26] = 2, selectați ventilatorul AC cu o singură viteză. Viteza vântului de ieșire este vântul puternic 

când ventilatorul este pornit. 

 

Control ventilator AC. 

Tabelul de control al vitezei vântului ventilatorului AC în modul de încălzire. 

Frecvența 

compresorului 
＜25RPS 25RPS~45RPS ≥45RPS 

TA 

(sensor 

Mediu) 

＜15℃ Vânt slab Vant puternic Vant puternic 

15℃~20℃ Vânt slab Vânt slab Vant puternic 

＞20℃ Vânt slab 

 

Control ventilator DC. 

Treptele de viteză ale vântului sunt împărțite în 6 grade, după cum urmează. 

 

Tabelul vitezei: 

 

 Viteza 1 Viteza 2 Viteza 3 Viteza 4 Viteza 5 Viteza 6 

Viteza (RPM) 520【c92】 580【c93】 600【c94】 640【c95】 700【c96】 800【c97】 

 

 

Încălzire electrică a șasiului (exterior). 

 

În starea de eroare, starea de pornire sau starea de oprire pentru atingerea temperaturii: 

1. În primul rând, pentru a porni încălzitorul electric al șasiului, comutatorul trebuie să fie setat să 

fie disponibil (parametrul [c28] = 1);  

2. În caz contrar, încălzitorul electric al șasiului va fi oprit indiferent de oricare dintre următoarele 

condiții de temperatură; 

 

• Când temperatura ambientală este sub 6℃, se activează încălzitorul electric al șasiului; 

• Când 6℃ ≤ temperatura ambiantă ≤ 8℃, rămâne în starea inițială; 

• Când temperatura ambientală este peste 8℃, încălzitorul electric al șasiului se dezactivează. 

 

Incalzire electrica a compresorului. 

 

În starea de oprire: 

Când temperatura ambientală este sub 6℃, încălzitorul electric al compresorului este activ; 

• Când 6℃ ≤ temperatura ambiantă ≤ 8℃, rămâne în starea inițială; 

• Când temperatura ambientală este peste 8℃, încălzitorul electric al compresorului este 

dezactivat. 
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Supapă electromagnetică (supapă de adăugare a entalpiei/EVI). 

 

 

În modul de încălzire, supapa de adăugare de entalpie este permisă să pornească numai atunci când 

oricare dintre compresoare este pornit; 

 

În modul de răcire, modul de dezghețare sau starea de oprire, supapa de adăugare a entalpiei este 

oprită. 

• Când temperatura ambiantă Tao < parametrul [c45], pornește supapa de adăugare a entalpiei;  

• Când temperatura ambiantă Tao > parametrul [c45] +2℃, supapa de adăugare a entalpiei se 

oprește; 

• [c45] < Tao < [c45]+2, supapa de adăugare a entalpiei rămâne în starea inițială; 

• Când temperatura gazelor de eșapament ≥ 60 ℃ și temperatura gazelor de eșapament - 

temperatura apei de evacuare ≥ parametrul [c46], supapa de adăugare a entahlei este lăsată să 

pornească;  

• Se va opri din nou dacă diferența de retur depășește 10℃. 

 

 


