EDEL AIR 1W
Pompa ciep³a do c.w.u. z dodatkow¹ wê¿ownic¹
Nr ref. : 353411

Za³¹cznik do instrukcji instalacji 1895301
1 - Wprowadzenie
1.1 - Wymiary w mm
1 - Wyjœcie ciep³ej wody u¿ytkowej
(CWU) 3/4” zewn.
2 - Zasilanie wody u¿ytkowej z sieci
3/4” zewn.
3 - Pod³¹czenie kana³u wyrzutu
powietrza q
160mm
3 - Pod³¹czenie kana³u wyrzutu
powietrza q
160mm
4 - Pod³¹czenie kana³u poboru
powietrza q
160mm
5 - Zasilanie wê¿ownicy 3/4” zewn.
(temperatura max 95°C)
6 - Powrót z wê¿ownicy 3/4” zewn.

Wyprodukowano
we Francji

Nr ref.: 1896520
Nr edycji 17.102 pl

1.2 - Charakterystyka techniczna

2 - Instalacja

Pompa ciep³a do c.w.u.
z jedn¹ wê¿ownic¹
Nr referencyjny
Pojemnoœæ
Moc maksymalna (pompa ciep³a + grza³ka)

W celu wykonania pod³¹czeñ hydraulicznych wody u¿ytkowej,
odnieœæ siê do instrukcji instalacji.

353411
260 litrów
2200W

Zakres temperatur pobieranego powietrza

-7 do +35°C

Temp. c.w.u.* zapewniana przez PC*

30 do 60°C

Max moc pobierana przez PC*

Przep³yw powietrza
Poziom ha³asu mierzony z odleg³oœci 2 m
Czynnik ch³odniczy
Wp³yw na globalne ocielenie
ród³o pobieranego powietrza

2.1 - Schemat instalacji

1.

Pompa cyrkulacyjna kot³a

2.

Zawór bezpieczeñstwa kot³a

3.

Naczynie rozszerzalne kot³a

Styk bezpotencja³owy termostatu

700W
3

250 do 400m /h
Ciep³a woda u¿ytkowa (CWU)

33 dB(A)
R290 (propan) / 0,15kg
odpowiednik 0,45kg CO2
zewnêtrzne lub wewnêtrzne

Dane dla normy EN 16147
Cykl poboru wody

L

Wspó³czynnik COP* (powietrze 7°C)

3

Wspó³czynnik COP* (powietrze 15°C)

3,15

Dla temperatury wody

+53,8°C

Czas ogrzewania

9h 58min

Klasa energetyczna
Sezonowa wydajnoœæ energetyczna

Zasilanie

Powrót

A
Zimna woda u¿ytkowa (ZWU)

123%

Vmax

326 litrów

V40 td

630 litrów

Wymiary i pod³¹czenia
Wymiary
Waga pustego urz¹dzenia

q
630mm x wys. 1748mm
80,7kg

Œrednica pod³¹czeñ przewodów powietrznych

160mm

Pod³¹czenia zimnej i ciep³ej wody u¿ytkowej

3/4” zewn.

Zasilanie elektryczne

230V - 50Hz - 10A

Index zabezpieczenia

IPX4

Bezpiecznik

10A
Stal kwasoodporna (K44)

Maksymalne ciœnienie robocze

0,6MPa (6 barów)

Maksymalny przep³yw kondensatu

0,3 litra/h

Grza³ka (zabezpieczenie termiczne 85°C)
Temp. c.w.u.* zapewniana przez PC* + G*

Spiralny wymiennik ciep³a
Pod³¹czenia spiralnego wymiennika ciep³a
* CWU - ciep³a woda u¿ytkowa
ZWU - zimna woda u¿ytkowa
PC - pompa ciep³a
C.O.P.- wspó³czynnik sprawnoœci

?
Od³¹czyæ urz¹dzenie z zasilania
?
Zdemontowaæ pokrywê górn¹ odkrêcaj¹c œruby u jej

podstawy
?
Zdemontowaæ czarn¹ os³onê p³yty elektronicznej

Zbiornik c.w.u.
Materia³

2.2 - Zastosowanie wê¿ownicy do
pod³¹czenia z kot³em

1500W
65°C

0,9m² - 20kW
3/4”

Styk bezpotencja³owy 14-15 na p³ycie elektronicznej pompy
?
ciep³a nale¿y pod³¹czyæ kablem 2x1,5mm ze stykiem
termostatu na dodatkowym Ÿródle ciep³a
Styk “Alarm” jest zdezaktywowany. S³u¿y on jako styk
zarz¹dzania kot³em.
Mo¿liwe jest wykorzystanie dodatkowego Ÿród³a ciep³a w trakcie
zimy a grza³ki elektrycznej w trakcie lata poprzez ustawienia
sterowania pompy ciep³a.

NIGDY nie
pod³¹czaæ
zasilania 230V do
styku dodatkowego
Ÿród³a zasilania.
Grozi to
zniszczeniem p³yty
elektronicznej.
TERMOSTAT

KOCIO£

2

niebieski
szary
niebieski
niebieski

ró¿owy

zielono-zó³ty

czarny
czarny

br¹zowy

czerwony
niebieski
niebieski
czarny
br¹zowy
niebieski

czarny

br¹zowy

2.3 - Schemat pod³¹czeñ elektrycznych w po³aczeniu z kot³em

czarny

czarny

czarny

Wentylator
B1244419

br¹zowy
niebieski

Wyœwietlacz

br¹zowy
bia³y

kabel pod³¹czenia
wyœwietlacza i p³yty

czarny

czarny

zielono-¿ó³ty
niebieski
br¹zowy
czarny

niebieski
niebieski
czarny

Czujniki

czarny

niebieski
czerwony

PHP :
C15 :
C2 :
C4 :
V :

Presostat wysokociœnieniowy
Kondensator rozruchowy kompresora
Kondensator wentylatora 1,5ìF
Kondensator wentylatora 4ìF
Wentylator

V4V :
RE :
LTS :

Zawór 4-drogowy (odmra¿aj¹cy)
1500W grza³ka elektryczna
Zabezpieczenie termostatyczne grza³ki
elektrycznej
Termostat nastawny grza³ki elektrycznej

AqL :

3

2.4 - Menu u¿ytkownika - wybór
kot³a jako drugiego Ÿród³a ciep³a
Dostêp bezpoœredni do funkcji przez:
1. Naciœniêcie “Menu”.
2. Przekrêcenie pokrêt³a i wybór odpowiedniej opcji menu
u¿ytkownika

TEMP. EAU
Ustawienie temperatury wody

VAC AN C ES
Programowanie funkcji “Wakacje”

TU R BO
Aktywacja funkcji “TURBO”

APPOINT
Wybór drugiego Ÿród³a ciep³a

nastêpnie

APPOINT

Nacisn¹æ pokrêt³o aby
zmieniæ drugie Ÿród³o ciep³a

APPT . EL EC .

Przekrêciæ pokrêt³o aby
wybraæ drugie Ÿród³o ciep³a

lub

APPT. C H AU D .

Nacisn¹æ pokrêt³o aby
potwierdziæ wybór

Uwaga: Symbol
lub
wyborze drugiego Ÿród³a ciep³a

pojawia siê po

Produkcja

Wy³¹czny przedstawiciel na terenie Polski

AUER
Rue de la République
80210 Feuquières-en-Vimeu
Francja

CIEP£O-TECH s.j.
ul. Polna 76C
55-010 Groblice

