
DC invertor
Tepelné čerpadlo vzduchového zdroje

Uživatelský manuál

Model: SHAW-15DM1

Tento návod si prosím řádně uschovejte.
Před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod.

Přeloženo z angličtina do čeština - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/cs/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Obsah !Varování

Bezpečnost vás a vašich rodin je nejdůležitější!

1.Bezpečná opatření

2.Struktura

3. Instalace

4.Pokyny pro uživatele

5.Zkušební provoz

6. Provoz a výkon jednotky

7. Údržba a odstraňování závad

8. Schéma zapojení

9.Funkce WIFI

1

2

4

10

20

21

23

25

26

Tento stroj patří do zařízení třídy I. Před použitím 
zajistěte spolehlivé uzemnění.

Poznámka: Nepoužívejte tento stroj, pokud není uzemněn nebo není
uzemnění není spolehlivé
Pokud si nejste jisti, zda je uzemnění spolehlivé, nechte prosím 
zkontrolovat odborníka.

Před použitím stroje si pozorně přečtěte bezpečnostní opatření a poznámky o 
stroji.

Všechny důležité poznámky a varování mají odpovídající značky, dále je 
význam značek.

!Pozornost!Existuje potenciální riziko způsobení fyzického zranění.

!Varování ! Prosím striktně dodržujte pokyny, jinak tam
by došlo k ohrožení života a vážnému zranění.



1.Bezpečnostní opatření

!Varování

2.Struktura

2-1 Vnější struktura
Požadavky na instalační prostředí 425 mm 1105 mm

Místo instalace musí být větrané, vodotěsné, odolné proti slunci a vyžaduje vhodné napájení, přívod vody a 
odvodňovací kanály.
Elektrické prostředí zákazníka musí být v souladu s místními předpisy o elektrické bezpečnosti. Specifikace 
napájecího zdroje odpovídají požadavkům místních jmenovitých hodnot. Musí existovat spolehlivé uzemnění, 
ochrana proti svodům a napájení stroje přímo přes kabeláž vypínače.

Stěna nebo stojan musí splňovat požadavky na nosnost
Instalaci, údržbu a renovaci musí provádět určený prodejce a odborníci.

Pokud operátor nemá příslušné odborné znalosti a oprávnění, ale při instalaci a opravě dojde k poškození 
nábytku a dekorace, zranění nebo úrazu elektrickým proudem a dokonce k vážným nehodám, jako je požár, 
nepřebíráme právní odpovědnost.

Požadavek na instalační příslušenství
Používejte prosím příslušenství v balení podle požadavku, nenahrazujte je žádným jiným podobným.

Zakoupené díly musí být určený model nebo specifikace, pokud budou použity díly nad rámec specifikací a 
budou mít za následek nehodu, neneseme odpovědnost.

!Pozornost 730 mm
Domácí napájecí zdroj, obvod musí splňovat příslušné normy

Napájecí obvod by měl být vybaven ochranou proti úniku.

Zkontrolujte, zda je zásuvka kvalifikovaná, poté, co jednotka běží půl hodiny, vytáhněte zástrčku, pokud je kolík 
horký, to znamená, že zástrčka má více než 50℃a musí být nahrazen jiným kvalifikovaným. 1

Umístění napájecího zdroje by mělo být nejméně 1,8 metru od země a mělo by být dobře vodotěsné a daleko od 
dětí.

4

Elektrické vedení je bez poškození. V případě poškození se obraťte na příslušného prodejce nebo odborný 
personál s žádostí o výměnu. 5

1-Větrná síť
2-Přívod vody
3-Vývod vody
4-Tlakoměr
5-Údržbový panel
6-průchozí otvor

Jednotka by měla být instalována pevně, aby běžela bez vibrací a hluk neovlivňoval sousedy.

Drenážní potrubí může hladce odtékat a nepovede k úniku nebo k navlhnutí nábytku.

Prostor instalace je dobře větraný, jakmile dojde k úniku chladiva, plyn se nebude shromažďovat, takže v 
blízkosti místa instalace nedochází k úniku hořlavých plynů.
Pokud existuje takové riziko, změňte prostředí instalace, jinak je snadné způsobit otravu, požár atd.

3
26

Neuchovávejte jednotku ve vlhkém prostředí nebo ji nevystavujte dešti, jinak je snadné jednotku poškodit. Fotografie v tomto návodu slouží pouze pro 
účely vysvětlení. Pokud vzhled, funkce nejsou 
v souladu se skutečností, upřednostněte 
prosím naturálie.

Pokud během instalace dojde k úniku chladiva, je nutné okamžitě provést ventilační opatření. V opačném 
případě, pokud se uniklé chladivo dostane do ohně, jako je topidlo, sporák nebo elektrický vařič rýže atd., může 
vznikat jedovatý plyn.
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3. Instalace 3. Instalace
3-2 Pohyb

!Pozornost .1) Vzhledem k tomu, že těžiště jednotky není uprostřed, při pohybu stroje si dejte pozor na bubnování.

2) Nedržte přívod vzduchu, jinak se zdeformuje.Následující místa instalace mohou způsobit poruchu stroje
3) Při pohybu se prosím nedotýkejte lopatky ventilátoru rukou ani jinými věcmi, aby nedošlo k 
poškození lopatky ventilátoru.Místa, kde je minerální olej;

Místo, které obsahuje sůl ve vzduchu, jako je pobřeží; Místo, které 
obsahuje korozivní plyn, jako je oblast horkých pramenů; Místo, kde 
napájecí napětí vážně kolísá; V autě nebo kabině atd.;

Místo, kde je plno ropného plynu a olejového spreje, jako je kuchyně; 
Místo, kde jsou silné elektromagnetické vlny;
Místo, kde se vyskytuje hořlavý plyn nebo materiál; Místo, kde 
dochází k odpařování kyselého nebo alkalického plynu; Další místa, 
kde patří zvláštní podmínky prostředí

4) Nenaklánějte jej prosím o více než 45℃nebo si to lehni.

5) Zkuste prosím použít pomocná zařízení, jako je vysokozdvižný vozík nebo jeřáb, abyste zabránili 
zranění těla způsobenému nadváhou při pohybu velkých modelů.

!Varování
Určete možnou dráhu pohybu.
Zkuste jednotku přemístit v původním stavu Nainstalujte 
příslušenství podle požadavků..

3-1 Volba místa instalace 3-3 Instalace
Instalaci by měl provést kvalifikovaný prodejce nebo profesionální technici.
Pokud je instalace nesprávná, může to způsobit únik vody, únik proudu nebo nehody, jako je požár.

Jednotku lze instalovat na balkon nebo venkovní stěnu; mezitím by měla být dobře 
provedena vodotěsná opatření. Instalační nosná plocha by měla být rovná a unést hmotnost jednotky. Nainstalujte jednotku pevně 

pomocí expanzního ventilu MB k jejímu upevnění na stojan a je třeba použít antivibrační pryžové 
podložky, aby se zabránilo abnormálním vibracím a hluku.Je zde dostatek prostoru pro instalaci a údržbu.

Před výstupem vzduchu tepelného čerpadla není žádná bariéra a nemůže tam foukat silný 
vítr.

Pokuste se odstranit bariéru kolem jednotky, jinak bude rozsah cirkulace vzduchu příliš malý a ovlivní 
výkon.

Místo instalace by mělo být dobře větrané a vyhýbat se prostředí, kde je hořlavý, výbušný 
plyn a silný korozivní plyn.

Pokud je jednotka instalována ve sklepě, uvnitř nebo v jiném uzavřeném prostoru, měla by být zajištěna dobrá cirkulace 
vzduchu mezi jednotkou a venkovním prostorem.

Místo instalace by mělo být vhodné pro instalaci potrubí a elektrického vedení. Pokud je jednotka instalována u moře nebo na vyvýšeném místě, kde fouká silný vítr, musí být pro 
zajištění normálního provozu lopatek ventilátoru instalována ke zdi. V případě potřeby použijte 
přepážku.Dosedací plocha je rovná, odolá hmotnosti jednotky a nezvyšuje vibrace a hluk.
V místě, kde je silný vítr, se prosím ujistěte, že výstup vzduchu z jednotky a silný vítr jsou ve stejném 
směru, aby se zabránilo silnému větru na vnitřní jednotku a ovlivnění výkonu. Pokud nelze zajistit směr 
větru, umístěte před vítr přepážkuJsou-li montážní základnou kovové díly, musí být izolace provedena dobře a v souladu s 

příslušnými normami

Hluk chodu a vyfukování studeného vzduchu neovlivní vás ani vaše sousedy !Pozornost
Instalace jednotky by měla být v souladu s uživatelskou příručkou.

Je třeba se vyhnout vysokému napětí a silnému magnetickému poli.

V místě instalace by nemělo docházet k zatékání vody.
Když je jednotka přemístěna na jiné místo, přesun a instalaci by měli provést odborníci.

Pokud se v místě instalace mohou nahromadit drobné nečistoty nebo sníh, je třeba jednotku před 
instalací zablokovat.

Pokud si uživatel nainstaluje jednotku sám, neneseme odpovědnost za takové nehody

3 4



3. Instalace 3. Instalace

3-4 Prostor pro instalaci a údržbu 3-5 Instalace vodovodního potrubí
Před instalací ponechte dostatek místa pro údržbu, jak je 
uvedeno níže.

1) Chcete-li co nejvíce snížit odpor vodního potrubí, lze použít snížení polohy kolena a 
proměnný průměr.> 60 cm

2) Při připojování potrubí se prosím ujistěte, že je celý systém čistý, bez rzi a jiných 
nečistot, aby se zabránilo ucpání potrubí.

> 30 cm
Přívod vzduchu

> 30 cm

Přívod vzduchu

> 60 cm

> 30 cm

Přívod vzduchu

> 60 cm Údržba
prostor

3) Zkouška těsnosti by měla být provedena po dokončení připojení potrubí. Zkouška by se 
měla zaměřit na šroubové závitové spojení, aby byl zajištěn celý systém bez netěsností, poté 
by měla být provedena tepelná izolace.Údržba

prostor

4) Po připojení veškerého potrubí a přezkoušení těsnosti je nutné na potrubí nabalit tepelnou 
izolaci o tloušťce 20 mm, aby se snížily tepelné ztráty a zabránilo se zamrznutí vodovodního 
potrubí v zimě.

Vývod vzduchu > 200 cm

Nainstalujte antivibrační podložky a 
upevněte je rozpěrnými šrouby

5) Expanzní nádrž musí být instalována v nejvyšším bodě vodního okruhu. Hladina vody v 
expanzní nádrži by měla být alespoň o 0,5 m výše než nejvyšší bod. 6) Zkontrolujte průtok 
vody v systému vodního okruhu, abyste zajistili normální průtok vody. Pokud dojde k poruše 
průtoku vody, zkontrolujte instalaci systému vodního okruhu. Abyste zajistili ochranu 
jednotky, když v systému není voda, nepřemosťujte spínač průtoku vody náhodně.

Obrázek 3.1 Obrázek 3.2

Montáž zády k sobě Montáž tváří v tvář Montáž ve stejném směru

> 200 cm > 50 cm > 300 cm > 300 cm > 30 cm 7) Auto odvzdušňovací ventil by měl být instalován v nejvyšším bodě vodního okruhu, aby se 
zabránilo zadržování vzduchu, které ovlivní provozní účinek.

Vývod vzduchu Přívod vzduchu Vývod vzduchu Vstup vzduchu Výstup vzduchu Přívod vzduchu
8) Teploměr a manometr by měly být instalovány na přívodu vody a vody

3-6 Vstřikování vody a evakuace
1) Odvzdušňovací ventil musí být instalován v nejvyšším bodě systému vodního okruhu a 
vypouštěcí ventil musí být instalován v nejnižším bodě systému vodního okruhu.Obrázek 3.3

2) Po dokončení instalace nechte napájení vypnuté.
> 30 cm
Přívod vzduchu

> 30 cm

Přívod vzduchu

> 60 cm > 60 cm 3) Po otevření vstupního ventilu začne vstřikování vody. V tuto chvíli ponechte odvzdušňovací 
ventil otevřený, vzduch ze systému se odsaje přes výstup odvzdušňovacího ventilu a z 
odvzdušňovacího ventilu se ozve zvuk „teee“.

4) Znovu zkontrolujte všechna připojení a kolena systému cirkulace vody, ujistěte se, že 
nedochází k úniku.
5) Pokud nedochází k žádnému úniku, spusťte vodní čerpadlo, aby se spustil vodní okruh, a dvakrát 
zkontrolujte, zda nedochází k úniku z přípojek a kolen.

Vývod vzduchu > 200 cm Montáž vedle sebe

6) Když zvuk „teee“ zmizí z odvzdušňovacího ventilu, vstřikování vody je dokončeno a vodní 
čerpadlo může být zastaveno, poté se připravte na zapnutí jednotky a její spuštění.Obrázek 3.4

5 6



3. Instalace 3. Instalace

3-7 Opatření proti zamrznutí 3-8 Schéma instalace
A. Instalace pouze pro vytápění

1) Když je okolní teplota nižší než -5 , ujistěte se, že je jednotka pod napětím. vyrovnávací nádrž

oběhové čerpadlo podlahového topení

2) Jednotka je nastavena na program ochrany proti zamrznutí, ve stavu zapnuto, když se 
okolní teplota dostane na ochrannou hodnotu, jednotka automaticky spustí vodní čerpadlo a 
dokonce spustí topení, aby se zabránilo zamrznutí vody okruhu, aby byl zajištěn normální 
provoz systému.

tepelné čerpadlo

obtokový ventil
filtr ventil přívodu vody

3)Pokud nelze jednotku napájet po dlouhou dobu, ujistěte se, že je voda z vyrovnávací nádrže 
a systému vodního okruhu zcela vypuštěna, aby nedošlo k zamrznutí vodního systému a 
poškození jednotky.

segregátor vody
sběrač vody4) Pokud dojde k výpadku proudu nebo vypnutí a voda není včas vypuštěna ze systému 

vodního okruhu, způsobí poškození jednotky a prasknutí vodního systému, naše společnost 
nepřevezme odpovědnost za údržbu.

na zásobování vodou

ventil přívodu vody

odvodňovací ventil

do kanalizace

podlahové vytápění místnosti 1 podlahové vytápění místnosti 2

!Varování
V případě výpadku proudu nebo výpadku proudu, pokud vodní okruh není včas vypuštěn, způsobí 
prasknutí systému vodovodního potrubí, dokonce poškození výměníku tepla a kompresoru a poté 
se celý systém sešrotuje, proto prosím přísně dodržovat požadavky na nemrznoucí směsi.

b. Instalace pouze pro teplou vodu

!Pozornost zásobník teplé vody

Vyberte si jeden z vodovodních ventilů k instalaci.
Teplota přívodu vody do vyrovnávací nádrže musí být nižší než 50℃.
Kvalita vody musí splňovat požadavky v následující tabulce, jinak se výměník tepla a trubky podlahového 
topení po určité době používání usazují. To ovlivní účinnost výměny tepla

tepelné čerpadlo

Hodnota PH celková tvrdost vodivost sulfid chloridion amoniakový iont

6,5-8,0 200μV/cm(25℃) <50 ppm Ne <50 ppm Ne

síranové ionty křemík obsah železa sodík vápenatý iont odvodňovací ventil

na zásobování vodou

ventil přívodu vody
<50 ppm <30 str./min <0,3 ppm žádný požadavek <50 ppm

do kanalizace
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3. Instalace 4.Pokyny pro uživatele

C. Instalace pro ohřev vody a topení Jednotka může být předem naprogramována pomocí drátového ovladače a 
poté bude spuštěna automaticky.zásobník teplé vody

4-1 Ovládání

Tlačítko zapnutí/vypnutí

Tlačítko nabídky

Nahoru

na zásobování vodou
ventil přívodu vody Dolů

Zpět klíč
Potvrdit klíč

odvodňovací ventil do kanalizace

vyrovnávací nádrž

oběhové čerpadlo podlahového topení

3cestný ventil

tepelné čerpadlo

obrázek 4.1
obtokový ventil

filtr ventil přívodu vody
4-2 Funkce tlačítka

4-2-1 Tlačítko zapnutí/vypnutí
segregátor vody

sběrač vody Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 2 sekund zapnete a vypnete tepelné 
čerpadlo.

na zásobování vodou

ventil přívodu vody

odvodňovací ventil

do kanalizace
4-2-2 Tlačítko Menu

Stisknutím tohoto tlačítka v hlavním rozhraní vstoupíte do nabídky.
Jazyk změníte dlouhým stisknutím 5S na rozhraní nabídky (pouze pro 
vícejazyčné modely).
V režimu horké vody stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 5 sekund na hlavním 
rozhraní, abyste aktivovali režim dezinfekce.

podlahové vytápění místnosti 1 podlahové vytápění místnosti 2

4-2-3 Tlačítko Zpět
Po vstupu do nabídky se stisknutím tlačítka vrátíte do předchozí nabídky. Po 
úpravě nastavených parametrů stiskněte toto tlačítko pro potvrzení 
změněných parametrů.
Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 5 s spustíte nucené odmrazování.Obrázek 3.5 doporučený způsob instalace

9 10
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4.Pokyny pro uživatele 4.Pokyny pro uživatele

Klávesa 4-2-4 nahoru
NASTAVENÍ Functtiina natáčenítttiing

Nastavení parametrů
Záznamy o poruchách
Nastavení času
Temp. zobrazení křivky

Upravte a zvyšte hodnotu parametru nebo stránku nahoru.
Prg .BTW teplota. 19,2/45 c (√) Prg

4-2-5 Tlačítko dolů Esc 18-09-2020 15:36 Esc

Upravte a snižte hodnotu parametru nebo stránku dolů.

4-2-6 Potvrdit klávesu TUV
Mimochodem

Vypnuto

Topení
FMuÓndCEtisÓEnlesCEttting

Stav jednotky

Stisknutím této klávesy vstoupíte do další vrstvy parametrů nebo do 
stavu modifikace parametrů.

Prg BTW teplota. 45.C Prg

Esc Esc

Stisknutím a podržením po dobu 5 s uzamknete/odemknete.

4-3 Obsluha ovladače
4-3-1 Inicializace TUV

Mimochodem

Na
Topení

Prg teplota TUV
BTW teplota.

55. C
45 cPo zapnutí jednotky se rozsvítí podsvícení ovladače a zobrazí se 

inicializační stránka. Po 3s se zobrazí hlavní obrazovka. Esc

„DHW“ je režim teplé vody, když zvolíte „on“, tepelné čerpadlo poběží v 
režimu teplé vody, můžete nastavit „Teplotu TUV“.POHOTOVOSTNÍ

Prg Vítejte k použití Prg .BTW teplota. 19,2/45 c „BTW“ je režim vytápění nebo chlazení domu, v tomto menu si můžete vybrat tři 
režimy, režim „Vytápění“, „Chlazení“ nebo „Automatické vytápění“.

Esc Esc 18-09-2020 15:36

Režim „Automatické vytápění“ znamená, že teplota klimatizační nádrže na 
vodu bude automaticky upravena podle okolní teploty. Čím nižší je okolní 
teplota, tím vyšší je teplota zásobníku klimatizační vody.

4-3-2 Zapnutí/vypnutí

Stisknutím a podržením tlačítka on/off po dobu 2 sekund zapnete a vypnete tepelné 
čerpadlo.

Můžete si vybrat z pěti režimů „pouze TUV“, „pouze topení“, „pouze 
chlazení“, „TUV+topení“, „TUV+Chlazení“.POHOTOVOSTNÍ NASTAVENÍ

2s Pokud zvolíte režim „DHW+BTW“, jednotka nejprve spustí režim teplé vody 
a poté se přepne do režimu klimatizace poté, co nádrž na teplou vodu 
dosáhne nastavené teploty.

Prg .BTW teplota. 19,2/45 c Prg .BTW teplota. 19,2/45 c (√)

Esc 18-09-2020 15:36 Esc 18-09-2020 15:36

4-3-3 Nastavení režimu TUV
Mimochodem

Vypnuto

Automatické topení

Stiskněte klávesu „Prg“ v hlavním rozhraní pro vstup na stránku „Výběr nabídky“. 

Stiskněte klávesu „Enter“ pro vstup na stránku „Nastavení funkcí“.

Stiskněte tlačítko „Enter“ pro vstup na stránku „Výběr režimu“.

Prg Nastavte pokojovou teplotu.

Počáteční BTW tepl.
Max. BTW teplota.

A 45. C
20.C
48.C

Esc
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4.Pokyny pro uživatele 4.Pokyny pro uživatele

Když zvolíte režim „Automatický ohřev“, vypočítá se následovně: Cílová 
teplota nádrže na vodu klimatizace = Nastavení funkcí

Nastavení parametrů
Záznamy o poruchách
Nastavení času
Temp. zobrazení křivky

1.0 Systémový parametr
2.0 Parametr rozmrazování
3.0 Parametr měniče
4.0 Solární parametr
Parametr 5.0 EVI
Změnit heslo
Obnovit výchozí nastavení
Testovací sada

Zadejte heslo

Počáteční BTW temp + (Max BTW temp – počáteční BTW temp) ⁄ 35 x (Nastavená 
pokojová teplota – okolní teplota)

Prg Prg 0000 Prg

Esc Esc Esc

Popis: 15°C≤cílová teplota vody ≤60°C Například 
nastavit: nastavená pokojová teplota = 20°C

Max. teplota BTW = 48 °C 

Počáteční teplota BTW = 20 °C
4-3-6 Aktuální nastavení hodin

V rozhraní „Nastavení nabídky“ stiskněte klávesu „dolů“ pro přesun kurzorové 
lišty na řádek „Nastavení času“, stiskněte klávesu „Enter“ pro vstup na stránku 
času.

Potom při následujících okolních teplotách jsou cílové teploty vody v 
nádrži:
Okolní teplota = 20°C,
cílová teplota vody=20+(48-20)/35 x (20-20)=20°C Okolní 
teplota=0°C,
cílová teplota vody =20+(48-20)/35 x (20-0)= 36°C Okolní 
teplota=-15°C, t
akční teplota vody =20+(48-20)/35 x (20+15)= 48°C

Stiskněte tlačítko „Enter“, znaky data blikají, poté stisknutím tlačítka 
„nahoru“ nebo „dolů“ upravte číslo na správné datum, stiskněte znovu 
tlačítko „Enter“, znaky měsíce blikají.
Stejným způsobem můžete upravit měsíc a rok na správnou hodnotu, 
znovu stiskněte „Enter“ pro potvrzení nastavení data.
Stiskněte klávesu „dolů“, kurzor se přesune na řádek „Nastavení hodin“, 
můžete nastavit aktuální čas stejným způsobem jako výše.

4-3-4 Spustit dotaz na parametry
Po vstupu na stránku „Nastavení funkce“ stiskněte klávesu „dolů“ pro 
nastavení kurzoru na řádek „Stav jednotky“ a stiskněte klávesu „Enter“ pro 
dotaz na provozní parametry jednotky.

Functtiina natáčenítttiing

Nastavení parametrů
Záznamy o poruchách
Nastavení času
Temp. zobrazení křivky

Nastavení funkcí
Nastavení parametrů
Záznamy o poruchách
Nastavení času
Temp. zobrazení křivky

datum
Hodiny
Čas běží
Volno

18-09-2021
21:18

X
XPrg Prg Prg

Esc Esc Esc
Výběr režimu
Stav jednotky

teplota TUV
BTW teplota.
BTW vstupní teplota.
BTW výstupní teplota
Topná spirála
Chladicí cívka
Výfuková cívka
Evap. tepl.

50 c
31,5 c

30 c
34 c
15 c
42 c
59 c

9 c

Prg Prg

4-3-7 Nastavení časování zapnuto/vypnuto
Esc Esc

V rozhraní „Nastavení nabídky“ stiskněte klávesu „dolů“ pro přesun 
kurzorové lišty na řádek „Nastavení času“, stiskněte klávesu „Enter“ pro 
vstup na stránku času.4-3-5 Nastavení parametrů

Na stránce „Výběr nabídky“ stiskněte klávesu „dolů“ pro nastavení kurzoru 
na řádek „Nastavení parametrů“ a stiskněte klávesu „Enter“ pro vstup na 
stránku pro zadání hesla, zadejte počáteční heslo „0000“ pro zadání 
„Parametr“. nastavení“.

Stiskněte klávesu „dolů“ pro přesun kurzorové lišty na řádek „Time on“, 
stiskněte klávesu „Enter“, řádek „Time on“ bude blikat, stiskněte klávesu „dolů“, 
křížek se změní na značku zaškrtnutí.
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4.Pokyny pro uživatele 4.Pokyny pro uživatele

Stiskněte znovu klávesu „Enter“, potvrďte, že čas je aktivován, číslo 
hodiny bude blikat, stisknutím „dolů“ nebo „nahoru“ nastavte hodinu na 
požadované číslo, poté znovu stiskněte „Enter“, potvrďte číslo hodiny a 
bude blikat číslo minuty, stiskněte tlačítko “dolů” nebo “nahoru” pro 
nastavení minuty na požadované číslo, stiskněte “Enter” pro potvrzení 
nastavení času.

NASTAVENÍ NASTAVENÍ

.teplota TUV 20,2/55 c .teplota TUV 20,2/55 c(√) (√)
Prg Prg

5s
Esc 18-09-2020 15:36 Esc 18-09-2020 15:36

4-3-10 Teplotní křivka
Nastavte čas vypnutí stejným způsobem jako výše V rozhraní „Nastavení nabídky“ stiskněte klávesu „dolů“ pro přesun 

kurzorové lišty na řádek „Zobrazení teplotní křivky“, stiskněte klávesu 
„Enter“ pro zobrazení teplotní křivky.Functtiina natáčenítttiing

Nastavení parametrů
Záznamy o poruchách
Nastavení času
Temp. zobrazení křivky

Nastavení funkcí
Nastavení parametrů
Záznamy o poruchách
Nastavení času
Temp. zobrazení křivky

Prg Prg Dokáže zobrazit křivku změny teploty do 60 minut.
Esc Esc

Nastavení funkcí
Nastavení parametrů
Záznamy o poruchách
Nastavení času
Temp. zobrazení křivky

BTW teplota.
teplota TUV
Okolní teplota.

28,5 °C
38 °C
15 °C

BTW teplota.
64

28,5 °C

32
16
0
- 16

Prg Prg Prg

datum
Hodiny
Čas běží
Volno

18-09-2021
21:18
08:00

datum
Hodiny
Čas běží
Volno

18-09-2021
21:18

Esc Esc Esc 60 30 0

√
X

X
XPrg Prg

Esc Esc 4-3-11 Odmrazování a nucené odmrazování

Když jednotka pracuje při nízké okolní teplotě, objeví se na žebrech 
výparníku bílá vrstva námrazy, která je způsobena výměnou tepla mezi 
chladivem a vzduchem.
Když vrstva námrazy postupně houstne, výkon a COP jednotky se sníží, což 
ovlivní provozní výkon jednotky, takže po výskytu námrazy systém 
automaticky spustí program odmrazování.

Po zahájení odmrazování můžete z jednotky slyšet hlasitý zvuk proudění 
vzduchu a z lamel výparníku může stoupat bílá mlha, což je normální jev 
odmrazování, který po dokončení odmrazování zmizí.

Někdy může být odmrazování zpožděno nebo dokonce nemusí být odmrazeno 
kvůli odchylce teplotního senzoru nebo nastavení parametrů. V tuto chvíli lze 
použít nucené odmrazování.
V hlavním rozhraní stiskněte a podržte tlačítko „Esc“ po dobu 5 sekund pro spuštění nuceného 

odmrazování.

4-3-8 Změna jazyka
V rozhraní „Nastavení nabídky“ stiskněte a podržte tlačítko „Prg“ po dobu 5 
sekund, abyste mohli změnit jazyk nabídky. (Pouze pro vícejazyčné modely) 
pamatujte, že bílý pruh kurzoru musí zůstat na prvním řádku.

Functtiina natáčenítttiing

Nastavení parametrů
Záznamy o poruchách
Nastavení času
Temp. zobrazení křivky

Functtiina natáčenítttiing

Nastavení parametrů
Záznamy o poruchách
Nastavení času
Temp. zobrazení křivky

Prg Prg

5s Esc Esc

4-3-9 Uzamknout a odemknout obrazovku

V hlavním rozhraní dlouze stiskněte klávesu "Enter" po dobu 5 sekund, abyste 
uzamkli obrazovku, na obrazovce se zobrazí ikona "zámku", obrazovka nebude 
reagovat, když stisknete jakoukoli klávesu. Dalším dlouhým stisknutím klávesy 
odemknete obrazovku.
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4.Pokyny pro uživatele 5.Zkušební provoz

NASTAVENÍ NASTAVENÍ 5-1 Kontrola před zkušebním provozem
Prg .BTW teplota. 19,2/45 c (√) Prg .BTW teplota. 19,2/45 c (√) Před zkušebním provozem zkontrolujte následující položky. 1)Pokud je 

jednotka správně nainstalována;

2)Pokud je potrubí a kabeláž správné;
3)Pokud je drenáž hladká;
4) Pokud je tepelná izolace dobře provedena;

5)Pokud je zemnící vodič správně připojen;
6)Pokud napájecí napětí odpovídá jmenovitému napětí jednotky;

7)Pokud je před vstupem/výstupem vzduchu nějaká bariéra;

5s
Esc 18-09-2020 15:36 Esc 18-09-2020 15:36

4-3-12 Nucená sterilizace
Cyklus vysokoteplotní dezinfekce je jednou za 7 dní. Při vstupu do 
vysokoteplotní sterilizace je jednotka nucena otevřít zásobník teplé vody 
pro elektrický ohřev.
Když je teplota zásobníku horké vody vyšší nebo rovna 65 °C a ochranná 
teplota trvá 15 minut nebo vyšší než 65 °C, opusťte vysokoteplotní 
dezinfekci.
Pokud teplota nádrže na horkou vodu nedosáhne 65 °C po dobu 3 po sobě 
jdoucích hodin po vstupu do vysokoteplotní dezinfekce, bude nucena 
vysokoteplotní dezinfekci ukončit.
V režimu horké vody stiskněte a podržte tlačítko „Prg“ po dobu 5 sekund na hlavním 
rozhraní, abyste aktivovali režim sterilizace.

8) Je-li vzduch ze systému vodního okruhu zcela vypuštěn, jsou-li otevřeny všechny 
ventily;
9) Proudový chránič může účinně působit;
10) Tlak vstupní vody není menší než 0,15 MPa.

5-2 Zkušební provoz

Když jsou všechny výše uvedené položky normální, připojte napájecí zdroj a spusťte 
jednotku.

Během zkušebního provozu zkontrolujte následující položky:NASTAVENÍ

.teplota TUV 20,2/55 c (√) 1) Pokud je pracovní výkon jednotky normální, pokud může normálně produkovat 
požadovaný topný výkon nebo chladicí výkon.

Prg

5s Esc 18-09-2020 15:36 2) Pokud je přípojka vody pevně upevněna bez úniku vody；
3）Pokud lopatka ventilátoru běží normálně; pokud je výstupní vzduch hladký a pokud dochází k 
abnormálním vibracím z motoru ventilátoru;4-3-13 Záznamy o selhání historie

V rozhraní „nastavení nabídky“ stiskněte klávesu „dolů“ pro přesun kurzorové 
lišty na řádek „Záznamy o poruchách“, stiskněte klávesu „Enter“ pro kontrolu 
záznamů historie poruch.
V tomto menu lze zaznamenat celkem osm historických poruchových hlášení.

4) Během provozu jednotky, pokud dochází k abnormálním vibracím a hluku.

5) Pokud jsou ovládací tlačítka ovladače flexibilní, spolehlivá a reagují normálně.

6) Pokud je displej ovladače normální, pokud chybí nebo je nesprávný segment, pokud 
je jas podsvícení normální.

Nastavení funkcí
Nastavení parametrů
Záznamy o poruchách
Nastavení času
Temp. zobrazení křivky

1.E24
2.E18
3.E20
4.E20

18-09-2021
17-09-2021
10-09-2021
09-09-2021

21:56
16:29
10:45
14:42

7) Pokud během provozu dojde k jakýmkoli abnormálním vibracím a kolizi potrubí z 
potrubního systému.

Prg Prg
8) Pokud je elektrické vedení během provozu jednotky abnormálně horké;

Pokud je vše výše uvedené normální, může být jednotka zaslána zákazníkovi k uvedení do provozu.Esc Esc
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6. Provoz a výkon jednotky 6. Provoz a výkon jednotky
6-3 Výkonnostní parametr6-1 vysvětlení některých jevů během provozu jednotky

1) Odložení startu Modelka SHAW 15DM1
Během provozu jednotky, pokud je jednotka vypnuta nebo se automaticky zastaví, pokud je jednotka 
restartována, jednotka musí počkat 3 minuty na spuštění. Toto nastavení je ochrana kompresoru místo 
poruchy.

Topný výkon (A7/W35) kW 15.3

Příkon topení (A7/W35) kW 3,45
2) Rozmrazování

V režimu vytápění, kdy je na povrchu venkovního výparníku bílá námraza (když je teplota vzduchu 
nízká nebo je vzduch vlhký, bude tento jev patrnější), bude ovlivněna výměna tepla a výkon, takže když 
námraza dosáhne určitý stupeň spustí systém odmrazování automaticky.

COP (A7/W35) 4.43

Topný výkon (A7/W55) kW 12.9

Příkon topení (A7/W55) kW 4,91

V režimu odmrazování se motor venkovního ventilátoru zastaví. Někdy dochází k výparům z 
venkovního výparníku. Jedná se o normální jev odmrazování místo závady.

COP (A7/W55) 2.63

3) Ochrana proti mrazu Topný výkon (A2/W35) kW 13.6
V chladné zimě, kdy je jednotka v pohotovostním režimu, někdy automaticky spustí vodní čerpadlo 
nebo dokonce spustí kompresor na krátkou dobu, aby se zabránilo zamrznutí vodního okruhu při 
nízké teplotě. To jsou funkce ochrany proti zamrznutí systému namísto poruchy.

Příkon topení (A2/W35) kW 3.39

COP (A2/W35) 4.01

Topný výkon (A2/W55) kW 11.6
V chladné zimě, pokud se jednotka již nepoužívá, ponechte jednotku pod napětím. Neodpojujte 
prosím napájení, jinak nebude možné spustit režim ochrany proti zamrznutí a způsobit zamrznutí 
vodního okruhu a poškození jednotky.

Příkon topení (A2/W55) kW 4.62

COP (A2/W55) 2.51
Pokud jednotku nebudete delší dobu používat, před odpojením napájení se ujistěte, že je systém 
vodního okruhu zcela vypuštěn.

Topný výkon (A-7/W35) kW 11.7

4) Zobrazení poruchy Příkon topení (A-7/W35) kW 3.61
Pokud se během normálního provozu jednotka náhle zastaví, okamžitě zkontrolujte obsah zobrazený 
na ovladači, abyste zjistili, zda se nejedná o činnost nějakého ochranného zařízení.

COP (A-7/W35) 3.24

Topný výkon (A-7/W55) kW 10.2
Systém jednotky je nastaven s mnoha ochrannými opatřeními, pokud se na displeji ovladače objeví 
chybový kód, okamžitě kontaktujte svého prodejce nebo servisní podporu pro vyřešení problému.

Příkon topení (A-7/W55) kW 5,91

COP (A-7/W55) 1,73

Max. teplota vody ℃ 60,00
5) Funkce zámku obrazovky Jmenovitá teplota vody ℃ 55,00

Pokud během provozu jednotky nelze ovládat ovladač, zkontrolujte, zda je obrazovka ovladače 
zamčená. Viz bod 7) „Nastavení zámku obrazovky“ v části 5-2. průtok vody m3/h 2,60

6-2 Poznámky k provozu jednotky tlaková ztráta Kpa 28

Udržujte okolí přívodu/výstupu vzduchu čisté, neblokujte kanál přívodu/výstupu vzduchu, abyste 
neovlivnili účinnost výměny tepla.

Čistá hmotnost kg 124

Celková hmotnost kg 142
Nastavte pohodlnou teplotu vody místo příliš vysoké teploty vody, jinak to způsobí plýtvání elektřinou a 
přetížení kompresoru, případně také ovlivní životnost jednotky. Hluk dB(A) 58

Připojení potrubí mm 1 palec

V každém případě, pokud má jednotka abnormální hluk a nadměrné vibrace, okamžitě kontaktujte svého prodejce 
nebo poprodejního technika.

Zdroj napájení 380V/3PH/50Hz

Čistá velikost mm 1110*450*1250
Pokud se během provozu vyskytne jakýkoli problém, kontaktujte svého prodejce nebo poprodejního 
technika, aby problém vyřešil. Nepokoušejte se prosím stroj rozebírat nebo opravovat sami, abyste 
předešli zbytečnému zranění.

Velikost balení mm 1200*520*1390
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7. Údržba a odstraňování závad 7. Údržba a odstraňování závad

7-1 Tabulka chybových kódů (tabulka 8.1) 7-2 Poruchy a léčba
Pokud během provozu dojde k nějaké poruše, jednotka se automaticky 
zastaví, mezitím se na obrazovce ovladače zobrazí chybový kód. Obraťte se 
prosím na servisního technika, aby provedl kontrolu podle průběžné tabulky 
a vyloučil závadu.

!Varování
Pokud dojde k nějaké poruše a jednotka přestane pracovat, kontaktujte svého prodejce nebo poprodejního 
technika, aby problém vyřešil. Jednotku prosím nerozebírejte a provádějte opravu sami, abyste předešli 
zbytečnému zranění.

Pokud má jednotka abnormální poruchu, okamžitě vypněte napájení, nenuťte ji běžet, jinak dojde k většímu 
poškození.Zobrazení poruchy

Prg E24
IPM komunikace

selhání

7-3 Čištění
Esc !Varování

Chybový kód Popis chyby Chybový kód Popis chyby Z důvodu bezpečnosti je nutné jednotku před čištěním vypnout a odpojit napájení.

Dávejte pozor, abyste během čištění nepoškodili teplotní senzory.E00 komunikace selhala E21 porucha snímače cívky

E01 porucha snímače teploty na vstupu vody E22 porucha snímače chladicí cívky

E02 porucha čidla výstupní teploty vody E23 okolní teplota příliš vysoká 1) Při čištění dávejte pozor na ostré kovové hrany a žebra výparníku, abyste předešli zranění způsobenému 
nesprávnou obsluhou.

E03 ochrana spínače průtoku vody E24 Selhání komunikace modulu 2) Pravidelně kontrolujte přívod a odvod vzduchu a zjistěte, zda není ucpaný.
E04 Selhání sledu fází napájení E25 Abnormální ochrana modulu

Teplotní rozdíl mezi vstupní a 
výstupní vodou je příliš velký

Ochrana modulu chladiče proti vysoké 
teplotě

E05 E26 7-4 Údržba
E07 Ochrana trubek proti přehřátí E27 Nadproudová ochrana kompresoru

čidlo teploty zásobníku teplé vody !Pozornost
E08 E28 porucha snímače teploty modulu Když je jednotka připravena k opětovnému použití po určité době, kdy ji nebudete používat, zkontrolujte vstup a 

výstup vzduchu, zda nejsou ucpané. Dojde-li k ucpání, okamžitě jej vyčistěte.porucha snímače teploty vyrovnávací nádrže 
topení

E09 E29 Ochrana proti přetížení kompresoru

1) Před použitím jednotky v každém ročním období vyčistěte filtr na systému vodního okruhu, abyste zajistili 
hladký průtok vodyE10 ochrana proti vysokému tlaku E30 Teplota rozmrazovací vody je příliš nízká

E11 ochrana proti nízkému tlaku E31 okolní teplota příliš nízká 2) Během provozu jednotky, když je průtok vody malý a rozdíl teploty vody je příliš velký, zkontrolujte, zda je filtr 
vodního okruhu čistý.E12 Teplota výstupní vody je příliš vysoká E32 Selhání komunikace desky plošných spojů

3) Před použitím jednotky v každém ročním období zkontrolujte, zda je povrch výměníku tepla čistý. Je-li příliš 
mnoho nečistot nebo nečistot, kontaktujte prosím svého prodejce nebo poprodejního servisního technika, aby 
provedl čištění, aby se zajistila dobrá účinnost výměny tepla a efekt využití.

E13 Teplota výstupní vody je příliš nízká E33 Porucha snímače vstupní teploty EVI

E14 porucha snímače sání E34 Porucha snímače výstupní teploty EVI

E15 porucha snímače vybíjení E35 porucha solárního teplotního čidla 4) Pokud je v zimě dostatek sněhu, zablokujte jednotku před její instalací, aby nedošlo k ucpání výstupu vzduchu 
hlubokým sněhem.

E16 výstupní teplota příliš vysoká E37 Porucha DC ventilátoru 1

E18 sekundární nemrznoucí kapalina v režimu teplé vody E38 Porucha DC ventilátoru 2 7-5 Poprodejní servis
E19 režim vytápění sekundární nemrznoucí kapalina E39 porucha snímače vysokého tlaku Když jednotka nemůže normálně fungovat, okamžitě ji vypněte a vypněte napájení, poté kontaktujte místního 

prodejce nebo profesionálního technika, aby problém vyřešil.
E20 porucha snímače okolí E40 porucha snímače nízkého tlaku
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8. Schéma zapojení 9.Funkce WIFI
Model: SHAW-15DM1 9-1 Stažení a instalace softwaru:

Pro IOS:
Zadejte „Multi-Machine“ v Google Play nebo App Store, vyhledejte APP pro 
multifunkční zařízení, stáhněte a nainstalujte.

Pro Android:
Zadejte URL do prohlížeče: http://d.3appstore.com/phx9, najdete 
aplikaci „Multi-Machine“, stáhněte si a nainstalujte.

Následující pokyny jsou založeny na systému IOS

9-2 Registrace uživatele

Klepnutím na ikonu „Multi-Machine“ otevřete aplikaci.
Zadejte své mobilní telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a heslo, 
stiskněte tlačítko „Přihlásit se“.
Po úspěšné registraci klikněte na tlačítko „Přidat zařízení“. 
Klikněte na tlačítko „WIFI Device“.

. . . . . . . .

25 26



9.Funkce WIFI 9.Funkce WIFI
9-3 Připojení WIFI 9-4 Uživatelská příručka aplikace

Připojte WIFI box mezi PCB a drátový ovladač, červená kontrolka 
napájení a zelená kontrolka WIFI svítí.

Otevřete aplikaci, klikněte na název zařízení.
Vstupte do ovládacího rozhraní aplikace, viz popis pro názvy jednotlivých 
částí rozhraní.Dlouze stiskněte tlačítko "připojit" po dobu 8 sekund, zelená kontrolka WIFI 

začne rychle blikat.
Klikněte na tlačítko „Potvrdit“ na svém telefonu.
Zadejte heslo WIFI a stiskněte tlačítko „Další“. Stiskněte tlačítko „OK“, 
aplikace začne vyhledávat a připojovat se k zařízení. Když je zařízení 
úspěšně připojeno, na obrazovce telefonu se zobrazí informace 
„Připojení úspěšné“, stiskněte tlačítko „OK“ pro potvrzení připojení.

Název zařízení Nabídka funkcí

Nastavte vodu

teplota

Aktuální voda
teplota

Tlačítko nastavení teploty: 
Teplotu vody můžete upravit 
přetažením tlačítka

Aktuální provozní
režimu

Výběr režimu Tlačítko časovače

Tlačítko zapnutí/vypnutí
blikat

. . . . . . . .

9-4-1 Funkce časovače
Stiskněte tlačítko časovače.

Stiskněte tlačítko „ADD TIMER“.
Nastavte čas a vyberte datum a čas zapnutí/vypnutí.
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9.Funkce WIFI Poznámka

9-4-2 Nastavte teplotu vody
Přetažením prstu za velkou tečku na teplotním kruhu upravíte 
nastavenou teplotu vody.

9-4-3 Volba provozního režimu
Stiskněte tlačítko „M“, můžete vyvolat menu provozních režimů, můžete 
zvolit provozní režim, který potřebujete.
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