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Annak érdekében, hogy az ügyfeleink minőséges, megbízható és sokoldalú terméket kapjanak a 
szigorú gyártási előirásokat figyelembe vettük a gyártásnál. Ez az útmutató tartalmaz minden 
szükséges információt a telepítéssel, hibakezeléssel, karbantartással kapcsolatban. Kérjük 
figyelmessen olvassa el az útmutatót mielőtt használatba helyezi a készüléket. A gyártó nem vállal 
felelősséget a helytelen telepítésből, hibakeresésből vagy szükségtelen karbantartásból eredő 
személyi sérülésekre, illetve a készülék sérülésére. Rendkívül fontos, hogy a jelen kézikönyvben 
leírt utasításokat mindég tartsák be. Az egységet szakembernek kell telepítenie.

A készülék javítását csak szakképzett szerelővel vagy hivatalos forgalmazóval végeztesse

A karbantartást és üzemeltetést az ebben a használati utasításban leírtak alapján kell végezni. 

Csak eredeti szabávonyos alkatrészeket használjon. Amennyiben nem tesz eleget ennek, a 
garancia érvényét veszti. 

A hőszivattyú felmelegíti a medence vizét és állandó hőmérsékleten tartja azt. A beltéri egységek 
diszkréten vagy félig rejtettek, így jól illik egy luxuslakásba. 

A hőszivattyú jellemzői a következő:

1 Tartósság
     A hőcserélő anyaga PVC és titán cső, amely hosszabb időn keresztül is ellenáll a medence 
víznek. 
2 Rugalmas telepítés
    Az egységet kültérre és beltérre is lehet telepíteni.
3 Csendes működés
      A készülék rendelkezik egy hatékony spirálkompresszorral és egy alacsony zajszintű ventilátor 
motorral, amely garantálja a csendes működést. 
4  Speciális ellenőrzés
      Az egység mikroszámítógépes ellenőrzést tartalmaz, amely lehetővé teszi az összes üzemi 
paraméter beállítását. A működés állapota megjeleníthető az LCD vezérlőn. Távirányitó 
választható a készülékhe 

FIGYELEM

Ne használjon eszközöket a leolvasztás gyorsításához vagy a 
tisztításhoz, a gyártó által javasoltak kivételével.

A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, amelyben nincsenek 
tűzforrások (például: nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő 
elektromos fűtés).

Ne szúrja át és ne égesse meg.

Vegye figyelembe, hogy a hűtőközegnek nincs szaga.

A készüléket 30 m2-nél nagyobb alapterületű helyiségben kell felszerelni, üzemeltetni és tárolni. 
MEGJEGYZÉS A gyártó mást is ajánlhat, vagy további információkat nyújthat a hűtőközeg szagáról.

This  appliance  can  be  used  by  children  aged  from  8  years  and  above  and  persons  
with  reduced  physical, sensory  or  mental  capabilities  or  lack  of  experience  and  
knowledge  if  they  have  been  given  supervision  or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with 
the appliance. Cleaning  and  user  maintenance  shall  not  be  made  by  children  without 
supervision.

The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or 
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Before obtaining access to terminals, all supply circuits must be disconnected.

Do not operate your air conditioner in a wet room such as a bathroom or laundry room.

An all-pole disconnection device which has at least 3mm clearances in all poles , and 
have a leakage current that may exceed 10mA, the residual current device (RCD) having 
a rated residual operating current not exceeding 30mA, and disconnection must be 
incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

1. PREFACE
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Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those 
recommended by the manufacturer

The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for 
example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater.)

Do not pierce or burn

Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than 30 
m2  
Be aware that refrigerants may not contain an odour. 
The installation of pipe-work shall be kept to a minimum 30 m2 
Spaces where refrigerant pipes shall be compliance with national gas regulations. 
Servicing shall be performed only as recommended by the manufacturer. 
The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to 
the room area as specified for operation.
All working procedure that affets safety means shall only be carried by competent persons.  

Transport of equipment containing flammable refrigerants 
Compliance with the transport regulations 
Marking of equipment using signs
Compliance with local regulations 
Disposal of equipment using flammable refrigerants
Compliance with national regulations 
Storage of equipment/appliances 
The storage of equipment should be in accordance with the manufacturer's instructions.  
Storage of packed (unsold) equipment 
Storage package protection should be constructed such that mechanical damage to the 
equipment inside the package will not cause a leak of the refrigerant charge. 
The maximum number of pieces of equipment permitted to be stored together will be 
determined by local regulations. 



1. PREFACE

In order to provide our customers with quality, reliability and  versatility, this product has 

been made to strict production standards. This manual  includes all the necessary 

information about  installation, debugging, discharging and maintenance. Please read this 

manual carefully before you open or maintain the unit. The manufacture of this product will 

not be held responsible if someone is injured or the unit is damaged,  as a result of 

improper installation, debugging, or unnecessary maintenance. It is vital that the 

instructions within this  manual are adhered to at all times. The unit must be installed by 

qualified personnel.

The unit can only be repaired by qualified installer centre , personnel or an authorised 

dealer.

Maintenance and operation must be carried out according to the recomended time and 

frequency, as stated in this manual.

Use genuine standard spare parts only.

Failure to comply with these recommendations will invalidate the  warranty.

Swimming Pool Heat Pump Unit heats the swimming pool water and keeps the temperature 

constant.   For split type unit, The indoor unit can be Discretely hidden or semi-hidden to 

suit a luxury house.

Our heat pump has  following characteristics:

1 Durable

The heat exchanger is made of PVC & Titanium  tube which can withstand prolonged 

exposure to swimming pool water.

2 Installation flexibility

The unit can be installed outdoors.

3 Quiet operation

The unit comprises an efficient rotary/ scroll compressor and a low-noise fan motor, 

which guarantees  its quiet operation.

4  Advanced controlling

The unit includes micro-computer controlling, allowing all operation parameters to be 

set. Operation status can be displayed on the LCD wire controller. Remote controller can be 

chosen  as future option.

1

WARNING

Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean,
Other than those recimmended by the manufacturer.

The appliance shall be stored in a room without continuously 
operating  ignition  sources  (for example:open flames, an 
Operating gas appliance or an operating electric heater.)

Do not pierce or burn.

Be aware that refrigerants may not contain an odour,

2Appliance shall be installed,operated and stored in a room with a floor area larger than 30m .
NOTE  The manufacturer may provide other suitable examples or may provide additional 
information about  the refrigerant odour.
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Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi 
képességekkel rendelkező, illetve tapasztalatlan személyek csak akkor használhatják, ha felügyelik 
őket vagy ha megfelelő utasítás kaptak a készülék biztonságos használatával kapcsolatban, és 
megértették annak veszélyeit. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem 
végezhetnek tisztítást és karbantartást felügyelet nélkül.

Ha a tápkábel megsérült, akkor a veszély elkerülése érdekében keresse fel a gyártót, a szervizt vagy 
megfelelő képzettséggel rendelkező személyt, aki kicseréli.

A készüléket a nemzeti kábelezési előírásoknak megfelelően kell felszerelni.

Ne működtesse nedves helyiségben, például fürdőszobában vagy mosókonyhaban.

A terminálhoz való hozzáférés megkezdése előtt az összes áramkört le kell választani.

A leolvasztás gyorsítására vagy tisztításra ne használjon a gyártó által ajánlott eszközökön kívül 
egyéb eszközöket

A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, amelyben fnincsenek tűzforrások (például: nyílt láng, 
működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtés).

Ne szúrja át és ne égesse meg.

A készüléket 30 m2-nél nagyobb alapterületű helyiségben kell felszerelni, üzemeltetni és tárolni. 
Vegye figyelembe, hogy a hűtőközeg nem tartalmazhat szagot.
A csővezeték szereléséhez legalább 30 m2 kell.
A hűtőközeg-csöveknek meg kell felelniük a nemzeti gázszabályoknak. A szervizelést csak a gyártó 
ajánlása szerint szabad elvégezni.          
A készüléket jól szellőző helyiségben kell tárolni, ahol a helyiség mérete megegyezik a működésre 
előírt helyiség területével.            
A biztonsági érintő összes munkavégzést csak hozzáértő személy végezheti.

Tűzveszélyes hűtőközegeket tartalmazó berendezések szállítása
A szállítási előírások betartása
A berendezés jelölése táblák segítségével
A helyi előírások betartása
A berendezések ártalmatlanítása gyúlékony hűtőközegekkel
A nemzeti előírások betartása
Berendezések / készülékek tárolása
A berendezések tárolását a gyártó utasításaival összhangban kell elvégezni. Csomagolt (nem 
eladott) felszerelés tárolása
A tárolócsomag védelmét úgy kell kialakítani, hogy a csomagoláson belüli berendezés mechanikai 
károsodása ne okozzon hűtőközeg szivárogást.
Az együttesen tárolható berendezések maximális számát a helyi előírások határozzák meg.



1. Az egységet csak képzett szerelő vagy hivatalos forgalmazó javíthatja
2. Ezt a készüléket nem szabad csökkent fizikai érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező,

vagy tapasztalat és ismeretekkel nem rendelkező szemé lyek (beleértve a gyermekeket) számára

használni, kivéve, ha felügyelet alatt vannak vagy utasí tást kaptak a készülék használatára a

biztonságáért felelős szemé lyektől. （Az európai piac számára）
A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

3. Ellenőrizze, hogy a készülék és a hálózati csatlakozás jó földeléssel rendelkezik, különben
áramütést okozhat.

4. Ha a tápkábel sérült, akkor a veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy szervizképviselőjének
vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

5. 2002/96 / EK irányelv (WEEE):
Az áthúzott szemétkosarat ábrázoló szimbólum, amely a készülék alján van, azt jelzi, hogy ezt a
terméket élettartamának végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell kezelni, el kell vinni az
elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosító központjába, vagy vissza kell adni ezzel
egyenértékű készülék vásárlásakor.

6. 2002/95 / EK irányelv (RoHs): Ez a termék megfelel a káros anyagok elektromos és elektronikus
eszközökben való felhasználásának korlátozásáról szóló 2002/95 / EK irányelvnek.

7. Az egységet nem lehet gyúlékony gáz közelében felszerelni. A gáz szivárgása esetén tüzet okozhat.
8. Ellenőrizze, hogy van-e megszakító az egységnél, a megszakító hiánya áramütést vagy tüzet

okozhat.
9. Egységen belüli hőszivattyú túlterhelésgátló rendszerrel van felszerelve. Nem engedi, hogy az

egység legalább 3 percig elinduljon az előző leállás után.

10. A készüléket csak a szerelőközpont képzett szakemberei vagy egy hivatalos forgalmazó
javíthatják. (Észak-Amerika piacán）

11. A telepítést a NEC / CEC szerint csak felhatalmazott személy végezheti. （Észak-Amerika
piacán）

12. 75℃-ot elviselő tápkábelt használjon
13. Vigyázat: Egy falú hőcserélő, nem alkalmas (ivóvíz csatlakoztatásra).

 Figyelmeztetések

1. ELŐSZÓ 2.SPECIFICATIONS

2.1 Performance data of Swimming Pool Heat  Pump Unit

*** REFRIGERANT :  R32

See the drawing of the units

See package lable

see nameplate

see package label 

Heating: Outdoor air temp: , Inlet water temp:26℃

                Outdoor air temp: 24℃/19℃, Inlet water temp:26℃

                Outdoor air temp: 15℃/12℃, Inlet water temp:26℃

Operating range:

Ambient temperature:-7—43℃

                 Water temperature:9-40℃

27℃/24.3℃

UNIT

Heating capacity

(27/24.3℃）

Heating Power Input

COP

Heating capacity

(24/19℃）

Heating Power Input

COP

Heating capacity

(15/12℃）

Heating Power Input

COP

Power Supply

Compressor Quantity

Compressor

Fan Number

Fan Rotate Speed

Fan Direction

Noise

Water Connection

Unit Net Dimensions(L/W/H)

Unit Ship Dimensions(L/W/H)

Net Weight

Shipping Weight 

kW

Btu/h

kW

kW

Btu/h

kW

kW

Btu/h

kW

RPM

dB(A)

mm

mm

mm

kg

kg

PASRW010-P-AI

220-240V～/50Hz

1

rotary

1

870

horizontal

49

50

3.40 

11560

0.66 

5.15 

2.90 

9860

0.60 

4.83 

2.60 

8840

0.77 

3.40 

3 4

PASRW015-P-AI

220-240V～/50Hz

1

rotary

1

870

horizontal

52

50

5.00 

17000

0.96 

5.20 

4.37 

14858

0.91 

4.80 

3.40 

11560

0.90 

3.78 



1. The unit can only be repaired by qualified installer centre personnel or an authorised 

     dealer.（for Europe market）

2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical

    sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been

    given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for 

    their safety. （for Europe market）

    Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

3. Please make sure that the unit and power connection have good earthing, otherwise may 

    cause electrical shock.

4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or our service agent

    or similarly qualified person in order to avoid a hazard.

5. Directive 2002/96/EC (WEEE): 

The symbol depicting a crossed-out waste bin that is underneath the appliance indicates 

    that this product, at the end of its useful life, must be handled separately from domestic

    waste, must be taken to a recycling centre for electric and electronic devices or handed 

    back to the dealer when purchasing an equivalent appliance. 

6. Directive 2002/95/EC (RoHs): This product is compliant with directive 2002/95/EC (RoHs) 

    concerning restrictions for the use of harmful substances in electric and electronic devices.

7. The unit CANNOT be installed near the flammable gas. Once there is any leakage of the gas

     , fire can be occur.

8. Make sure that there is circuit breaker for the unit, lack of circuit breaker  can lead to 

    electrical shock or fire.

9. The heat pump located inside the unit is equipped with an over-load protection system. It 

    does not allow for the unit to start for at least 3 minutes from a previous stoppage.

10. The unit can only be repaired by the qualified personnel of an installer center or an 

     authorized dealer. （for North America market）

11. Installation must be performed in accordance with the NEC/CEC by authorized person only.

（for North America market）

12. USE SUPPLY WIRES SUITABLE FOR 75℃.

13. Caution: Single wall heat exchanger, not suitable for potable water connection.

 Caution & Warning

1. PREFACE 2.SPECIFIKÁCIÓ

2.1 A hőszivattyú teljesítményadtai
*** HŰTŐKÖZEG :  R32

      lásd az egység rajzán
lásd a csomagoláson

lásd az adattáblán
lásd a csomagoláson 

, belépő víz hőmérséklet:26℃

Külső levegő hőmérséklet: 24 ℃/19℃,   belépő víz hőmérséklet:26℃  

Külső levegő hőmérséklet: 15℃  /12℃,    belépő víz hőmérséklet:26℃  

Működési tartomány:

Környezeti hőmérséklet:-7—  43℃

Víz hőméréséklet:9-40℃

Fűtés: Külső levegő hőmérséklet: 27 ℃/ 24.3℃

EGYSÉG
Fűtési kapacitás 
(27/24.3℃）

Fűtési teljesítmény bemenet
COP

Fűtési kapacitás 
(24/19℃）

Fűtési teljesítmény bemenet
COP

Fűtési kapacitás 
(15/12℃）

Fűtési teljesítmény bemenet
COP

Tápegység
Kompresszor mennyiség
Kompresszor
Ventillátor szám
Ventillátor forgási sebesség
Ventillátor irány
Zaj
Víz csatlakozás
Egység nettó mérete(L/W/H)

Egység csomag mérete(L/W/H)

Nettó súly
Bruttó súly 

kW

Btu/h

kW

kW

Btu/h

kW

kW

Btu/h

kW

RPM

dB(A)

mm

mm

mm

kg

kg

HSP 403

220-240V～/50Hz

1

forgó
1

870

vízszintes
49

50

3.40 

11560

0.66 

5.15 

2.90 

9860

0.60 

4.83 

2.60 

8840

0.77 

3.40 

3 4

HSP 405

220-240V～/50Hz

1

forgó
1

870

Vízszintes
52

50

5.00 

17000

0.96 

5.20 

4.37 

14858

0.91 

4.80 

3.40 

11560

0.90 

3.78 



     2.2 The dimensions for Swimming Pool Heat  Pump Unit

2.SPECIFICATIONS

Model: PASRW010/015-P-AI unit：mm

unit：mmModel: PASRW020/030/035-P-AI

Water outlet
Φ50

Water inlet
Φ50

1
0

5
2

7
0

335

360

560

870

7
0

0

Water outlet
Φ50

Water inlet
Φ50

9
3

2
7

0

550

805

5
4

5

265

300

6

2
7

0
3

3
5

2.SPECIFIKÁCIÓ

2.1 A hőszivattyú teljesítményadtai
*** HŰTŐKÖZEG :  R32

5

        lásd az egység rajzán
lásd a csomagoláson

lásd az adattáblán
lásd a csomagoláson 

, belépő víz hőmérséklet:26℃

Környezeti hőmérséklet:-7—  43℃

Víz hőmérséklet:9-40℃

Fűtés: Külső levegő hőmérséklet: 27℃  /24.3℃

EGYSÉG
Fűtési kapacitás 
(27/24.3℃）

Fűtési teljesítmény bemenet
COP

Fűtési kapacitás 
(24/19℃）

Fűtési teljesítmény bemenet
COP

Fűtési kapacitás 
(15/12℃）

Fűtési teljesítmény bemenet
COP

Tápegység
Kompresszor mennyiség
Kompresszor
Ventillátor szám
Ventillátor forgási sebessége
Ventillátor irány
Zaj
Víz csatlakozás
Egység nettó mérete(L/W/H)

Egység csomag mérete(L/W/H)

Nettó súly
Bruttó súly 

kW

Btu/h

kW

kW

Btu/h

kW

kW

Btu/h

kW

RPM

dB(A)

mm

mm

mm

kg

kg

Külső levegő hőmérséklet: 24 ℃/ 19℃  , belépő víz hőmérséklet:26℃

Külső levegő hőmérséklet: 15 ℃/ 12℃  , belépő víz hőmérséklet:26℃

Működési tartomány:

HSP 408

220-240V～/50Hz

1

forgó
1

810

vízszintes
53

50

8.00 

27200

1.55 

5.16 

7.00 

23800

1.45 

4.83 

5.20 

17680

1.33 

3.90 

HSP 411

220-240V～/50Hz

1

forgó
1

810

vízszintes
54

50

11.00 

37400

2.16 

5.10 

9.50 

32300

2.00 

4.75 

7.60 

25840

1.97 

3.85 

HSP 412

220-240V～/50Hz

1

forgó
1

810

vízszintes
55

50

12.30 

41820

2.33 

5.28 

10.50 

35700

2.24 

4.68 

8.40 

28560

2.27 

3.70 



2.SPECIFIKÁCIÓ
     2.2 A hőszivattyú méretei

Model: HSP 405 unit：mm

unit：mmModel: HSP 408

Kilépő víz
Φ50

Belépő víz
Φ50

1
0

5
2

7
0

335

360

560

870

7
0

0

Kilépő víz
Φ50

Belépő víz
Φ50

9
3

2
7

0

550

805

5
4

5

265

300

6

2
7

0
3

3
5

2.SPECIFICATIONS

2.1 Performance data of Swimming Pool Heat  Pump Unit

*** REFRIGERANT :  R32

5

See the drawing of the units

See package lable

see nameplate

see package label 

Heating: Outdoor air temp: , Inlet water temp:26℃

                Outdoor air temp: 24℃/19℃, Inlet water temp:26℃

                Outdoor air temp: 15℃/12℃, Inlet water temp:26℃

Operating range:

Ambient temperature:-7—43℃

                 Water temperature:9-40℃

27℃/24.3℃

UNIT

Heating capacity

(27/24.3℃）

Heating Power Input

COP

Heating capacity

(24/19℃）

Heating Power Input

COP

Heating capacity

(15/12℃）

Heating Power Input

COP

Power Supply

Compressor Quantity

Compressor

Fan Number

Fan Rotate Speed

Fan Direction

Noise

Water Connection

Unit Net Dimensions(L/W/H)

Unit Ship Dimensions(L/W/H)

Net Weight

Shipping Weight 

kW

Btu/h

kW

kW

Btu/h

kW

kW

Btu/h

kW

RPM

dB(A)

mm

mm

mm

kg

kg

                              

PASRW020-P-AI

220-240V～/50Hz

1

rotary

1

810

horizontal

53

50

8.00 

27200

1.55 

5.16 

7.00 

23800

1.45 

4.83 

5.20 

17680

1.33 

3.90 

PASRW030-P-AI

220-240V～/50Hz

1

rotary

1

810

horizontal

54

50

11.00 

37400

2.16 

5.10 

9.50 

32300

2.00 

4.75 

7.60 

25840

1.97 

3.85 

PASRW035-P-AI

220-240V～/50Hz

1

rotary

1

810

horizontal

55

50

12.30 

41820

2.33 

5.28 

10.50 

35700

2.24 

4.68 

8.40 

28560

2.27 

3.70 



3.INSTALLATION AND CONNECTION

The unit will perform well in any outdoor location provided that the following three factors are 

presented: 

1. Fresh Air - 2. Electricity - 3. Pool filter piping 

The unit may be installed virtually anywhere outdoors. For indoor pools please consult the 

supplier. Unlike a gas heater, it has no draft or pilot light problem in a windy area. 

DO NOT place the unit in an enclosed area with a limited air volume, where the units

discharge air will be re-circulated. 

DO NOT place the unit to shrubs which can block air inlet. These locations deny the unit of a 

continuous source of fresh air which reduces it efficiency and may prevent adequate heat 

delivery.

3.2 Swimming Pool Heat Pumps Location

Normally, the pool heat pump is  installed within 7.5 metres of the pool. The longer  the 

distance from the pool, the greater the heat loss from the piping. For the most part ,the piping 

is buried. Therefore, the  heat loss is minimal for runs of up to15 meters(15 meters to and from 

the pump = 30 meters  total), unless the ground is wet or the water table is high. A very rough 

estimate of heat loss per 30 meters  is 0.6 kW-hour,(2000BTU) for every 5 ℃ difference in 

temperature between the pool water and the ground surrounding the pipe, which translates to 

about 3% to 5% increase in run time.

3.3 How Close To Your Pool? 

Air inlet

Air outlet

1500m
m

700mm

300mm

5
0

0
m

m

700mm
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      3.1 Telepítési folyamatábra

Szerelési tételek:

A gyártó csak a főegységet és vizes egységet szolgáltatja, az illusztráción szereplő többi tétel 
szükséges alkatrész a vízrendszerhez, melyeket a felhasználó vagy a telepítőnek kell beszereznie.  

Figyelem:

Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket első használatkor
1.Nyissa ki a szelepet és töltse fel vízzel.
2.Bizonyosodjon meg arról, hogy a szivattyú és a vízbemeneti cső megtelt vízzel.
3.Zárja el a szelepet és indítsa el az egységet.
4.Figyelem: A vízbemeneti csőnek magassabban kell elhelyezkednie a
medencevíz felszínétől.

3.TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Sóbontó cella Belépő víz

Medence

Szelep

Vízellátás

SzivattyúKilépő víz Homokszűrő

(vagy más féle szűrő)

A sematikus ábra csak tájékoztató jellegű. Kérjük, ellenőrizze a hőszivattyú víz belépő/kilépő 
csatlakozóit a vezetékek szerelésekor. 

A vezérlő a falra van felszerelve.
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3.TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

3.2 3 .2 Hőszivattyú elhelyezése

A készülék jól teljesít bármely kültéri helyszínen, feltéve, hogy az alábbi három tényező érvényesül:

1. Friss levegő - 2. Elektromos áram - 3. Medence vízforgató csövek

Az egység felszerelhető szinte bárhol a szabadban. A beltéri medencékhez konzultáljon a szállítóval. 
A gázfűtéssel ellenkezőleg, a hőszivattyúnál nincs őrlángprobléma szeles időben.

NE helyezze a készüléket olyan zárt területre, ahol nincs megfelelő levegő áramlás, ahol az 
egységből kiláramló levegő visszaforog. 
NE helyezze a készüléket bokor mellé, amely megakadályozza a levegő beáramlását. Ezek a helyek 
megakadályozzák a készülék friss levegőellátását, aminek következtében csökken a hatékonysága 
és megakadályozza a megfelelő hő szállítását.

Normál esetben a hőszivattyú telepítését a medencétől számítva 7,5m-en belül kell elvégezni. Minnél 
nagyobb a távolság annál nagyobb a hőveszteség a csöveken keresztül. A legtöbb részen a 
csővezeték a föld alatt fut. Ezért a hőveszteség minimális akár 15 m csővezeték esetében is (15 m a 
szivattyúig és vissza = 30 m összesen), kivéve, ha a talaj nedves vagy ha a talajvíz magas. Durván 
számolt hőveszteség 30 méteren 0,6 kW-óra, (2000BTU) minden 5°C hőmérséklet-különbség a 
medence víz és a csöveket körülvevő talaj között 3-5% között növeli az üzemidőt. 

3.3 Milyen közel legyen a medencéhez? 

Levegő be

Levegő ki

1500m
m

700mm

300mm

5
0

0
m

m

700mm
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Installation items:

The factory only provides the  main unit and the water unit; the other items in the illustration 

are necessary spare parts for the water system ,that provided by users or the installer.

      3.1 Installation illustration

Attention:

Please follow these steps when using for the first time

1.Open valve and charge water.

2.Make sure that the pump and the water-in pipe have been filled with water.

3.Close the valve and start the unit.

ATTN: It is necessary that the water-in pipe is higher than the pool surface. 

3.INSTALLATION AND CONNECTION

Chlorinator cell Water outlet

Pool

Valve

Water supply

Water inlet Water pump     Sand filter

(or other type filter)

The schematic diagram is for reference only. Please check the water inlet/outlet label on the 

heat pump while plumbing installation.

The schematic diagram is for reference only. Please check the water inlet/outlet label on the 

heat pump while plumbing installation.

The controller is mounted on the wall.
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3.5 Swimming Pool Heat Pumps Electrical Wiring 

NOTE: Although the unit heat exchanger is electrically isolated from the rest of the unit, it 

simply prevents the flow of electricity to or from the pool water. Grounding the unit is still 

required to protect you against short circuits inside the unit. Bonding is also required.

3.INSTALLATION AND CONNECTION

3.6 Initial start-up of the Unit  

NOTE- In order for the unit to heat the pool or spa, the filter pump must be running to 

circulate water through the heat exchanger.

Start up Procedure - After installation is completed, you should follow these steps: 

1. Turn on your filter pump. Check for water leaks and verify flow to and from the pool.

2. Turn on the electrical power supply to the unit, then press the key ON/OFF of wire  

controller, It should start in  several seconds.

3. After running a few minutes make sure the air leaving the top(side) of the unit is 

cooler(Between 5-10 ℃)

4. With the unit operating turn the filter pump off. The unit should also turn off automatically, 

5. Allow the unit and pool pump to run 24 hours per day until desired pool water temperature 

is reached. When the water-in temperature reaches this setting, the unit will slow down for a 

period of time, if the temperature is maintained for 45 minutes the unit will turn off. The unit  

will now automatically restart (as long as your pool pump is running)when the pool 

temperature drops more than 0.2 below set temperature. 

Time Delay- The unit is equipped with a 3 minute built-in solid state restart delay included to 

protect control circuit components and to eliminate restart cycling and contactor chatter. 

This time delay will automatically restart the unit approximately 3 minutes after each control 

circuit interruption. Even a brief power interruption will activate the solid state 3 minute 

restart delay and prevent the unit from starting until the 5 minute countdown is completed. 

The unit has a separate molded-in junction box with a standard electrical conduit nipple 

already in place. Just remove the screws and the front panel, feed your supply lines in 

through the conduit nipple and wire-nut the electric supply wires to the three connections  

already in the junction box (four connections  if three phase). To complete electrical hookup, 

connect Heat Pump by electrical conduit, UF cable or other suitable means as specified (as 

permitted by local electrical authorities) to a dedicated AC power supply branch circuit 

equipped with the proper circuit breaker, disconnect or time delay fuse protection. 

Disconnect - A disconnect means (circuit breaker , fused or un-fused switch) should be 

located within sight of and readily accessible from the unit, This is common practice on 

commercial and residential air conditioners and heat pumps. It prevents remotely-energizing 

unattended equipment and permits turning off power at the unit while the unit is being 

serviced. 
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3.TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

3.4 Úszómedence és a Hőszivattyú csőhálózata 

Kondenzáció: Mivel a hőszivattyú lehűti a levegőt körülbelül 4-5°C-al, a víz lecsapódhat a patkó 
alakú párologtatón. Ha a relatív páratartalom nagyon magas, ez óránként akár több litert is jelenthet. 
A víz végigfolyik a ventillátorszárnyakon az alsó tálcába és kifolyik a tálca oldalán lévő kondenzvíz 
elvezetőn. Ez az elvezetőt úgy tervezték, hogy alkalmas egy 20mm-es átlátszó PVC cső kézzel való 
behelyezésére, melyet azután a megfelelő lefolyóba vezethetünk. A kondenzvizet könnyű 
összekeverni a készülékből szivárgó vízzel.

Megjegyzés: Egy gyors módja annak, hogy a keletkezett víz kondenzvíz-e, ha lekapcsolja a 
hőszivattyút a vízforgató további működése mellett. Ha a víz nem folyik ki az alsó tálcából, akkor 
csak kondenzvíz volt. EGY MÉG GYORSABB MÓDSZER, HA A KIFOLYT VÍZBEN MEGMÉRI A 
KLÓRSZINTET – ha nincs klór jele a vízben, akkor csak kondenzvíz volt.

A medencébe

PVC CSATLAKOZÓ 
AJÁNLOTT(mellékelve)

A vízforgatóból
KONDENZVÍZ 
ELVEZETŐ

A hőszivattyú titánium hőcserélője nem igényel speciális csövezést, kivéve a kerülőág (Kérjük az 
áramlás sebességét állítsa be a névtábla szerint). A nyomásesés kisebb, mint 10kPa maximális 
áramlási sebességen. Mivel nem keletkezik maradék hő vagy nyilt láng általi hő, a készülék nem 
igényel réz hűtőbordázatot. A PVC csövet közvetlenül a készülékbe lehet csatlakoztatni.

Hely: Csatlakoztassa az egységet a vízforgató szivattyú (visszatérő) ágára, minden szűrő és 
szivattyú áramlás irányával, és vízfolyáson felfelé minden sóbontón, ózonátoron.

A standard modell ragasztós szerelvénnyel rendelkezik, amely alkalmas 32mm vagy 50mm-es PVC 
cső csatlakoztatására a medencéből. 

Fontolják meg egy gyorscsatlakozó beépítését az egység bemeneti és kimeneti oldalára, mely 
lehetővé teszi a készülék gyors víztelenítését vagy téliesítését és könnyebb elérését szükséges 
szervizelés esetében.
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3.TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

1. Kapcsolja be a vízforgató szivattyút. Ellenőrizze, hogy van-e vízszivárgás és ellenőrizze a
megfelelő áramlást a medencéből ki és be.
2. Kapcsolja be az egység áramellátását, majd nyomja meg a ki/be kapcsolót a vezérlőn, néhány
másodperc múlva el fog indulni.
3. Néhány perc működés után bizonyosodjon meg arról, hogy a távozó levegő a felső (oldalsó)
részen az egységből hidegebb (5-10°C  között)
4. Az egység működése alatt kapcsolja ki a vízforgatót. A hőszivattyú automatikusan kikapcsol.
5. Hagyja a hőszivattyút és a vízforgatót működni napi 24 órán keresztül, mindaddig, amig a kívánt
medencevíz hőfokot eléri. Amikor a belépő víz hőmérséklete eléri a beállított hőfokot, az egység
kikapcsol. Az egység most automatikusan elindul (mindaddig, amíg a vízforgató szivattyú működik),
ha a medencevíz hőmérséklete 2 C°-al a beállított hőfok alá esik.

Késleltetés – A rendszer egy 3 perces újraindítási késleltetéssel rendelkezik, annak érdekében, 
hogy megvédje a vezérlő áramköri elemeit és hogy megakadájozza a ciklusos újraindulást.  
Ez a késleltetés automatikusan újraindítja az egységet körülbelül 3 perccel a vezérlői áramkör 
megszakítása után. Még egy rövid áramkimaradás is aktiválja a 3 perces újraindítási késleltetést és 
megakadályozza a rendszer újraindulását, amig az 5 perceces visszaszámlálás befelyeződik. 
Áramkimaradások a késleltetés ideje alatt nincs hatással a 3 perces visszaszámlálása.

3.5 3 .5 A hőszivattyú elektromos bekötése 

Megjegyzés: A hőcserélő elektromosan szigetelve van a többi egységtől, egység földelése ajánlott, 
annak érdekében, hogy megvédje Önt az egységben keletkezett esetleges rövidzárlattól. Az 
elektromos kötés is szükséges.

Az egység rendelkezik egy külön csatlakozódobozzal, mely a szabványos elektomos vezetékeket 
már tartalmazza. A csavarokat és a fedelet távolítsa el, csatlakoztassa az elosztódobozban található 
három kábelhez (négy csatlakozó, ha három fázisú) az ön tápvezetékeit. Hogy teljes legyen az 
elektromos összekötés, csatlakoztassa a hőszívattyút elektromos kábellel vagy más alkalmas 
eszközzel (mely a helyi elektromos hatóság engedélylvel rendelkezik) egy AC áramkörhöz, mely a 
megfelelő megszakítóval rendelkezik.   

Megszakítás – A megszakítónak a látóhatáron belül kell elhelyezkednie és könnyen 
megközelíthetőnek kell, hogy legyen. Ez általános gyakorlat a kereskedelmi és lakossági klíma és 
hőszivattyúknál. Ez megakadályozza a felügyelet nélküli berendezések távolról való bekapcsolását 
és lehetővé teszi az eszköz gyors kikapcsolását, amíg szerelés alatt áll.

3.6 Az egység indítása 

Megjegyzés – Ahhoz, hogy a hőszivattyú melegítse a medence vizét, a vízforgató rendszernek   
működnie kell, ahhoz, hogy a víz keringjen a hőszivattyúban. 

Indítási eljárás – A telepítés befejezése után kövesse az alábbi lépéseket:
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3.INSTALLATION AND CONNECTION

3.4 Swimming Pool Heat Pumps Plumbing 

Location: Connect the unit in the pool pump discharge (return) line downstream of all filter 

and pool pumps, and upstream of any chlorinators, ozonators or chemical pumps.

Standard model have slip glue fittings which accept  32mm or 50 mm PVC pipe for 

connection to the pool or spa filtration piping. By using a 50 NB to 40NB you can plumb 40NB 

Give serious consideration to adding a quick coupler fitting at the unit inlet and outlet to allow 

easy draining of unit for winterizing and to provide easier access should servicing be 

required. 

Condensation: Since the Heat pump cools down the air about 4 -5℃, water may condense on 

the fins of the horseshoe shaped evaporator. If the relative humidity is very high, this could 

be as much as several litres an hour. The water will run down the fins into the basepan and 

drain out through the barbed plastic condensation drain fitting on the side of the basepan. 

This fitting is designed to accept 20mm clear vinyl tubing which can be pushed on by hand 

and run to a suitable drain. It is easy to mistake the condensation for a water leak inside the 

unit. 

NB: A quick way to verify that the water is condensation is to shut off the unit  and keep the 

pool pump running. If the water stops running out of the basepan, it is condensation. AN 

EVEN QUICKER WAY IS to TEST THE DRAIN WATER FOR CHLORINE - if the is no chlorine 

present, then it's condensation. 

To  pool

From pump

PVC COUPLER
RECOMMENDED(Provided)

CONDENSATION
DRAIN
BARB FTG

The Swimming Pool Heat Pumps exclusive rated flow titanium heat exchanger requires no 

special plumbing arrangements except bypass(please set the flow rate according to the 

nameplate). The water pressure drop is less than 10kPa  at max. Flow rate. Since there is no 

residual heat or flame Temperatures, The unit does not need copper heat sink piping. PVC  

pipe can be run straight into the unit.
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4.Use and Operation Instruction of Wire Controller 

12

4.2.1 Turn ON/OFF the unit

When the unit is off, press the key“ ”and hold on for 0.5s  to turn on the unit;

When the unit is on, press the key“ ”and hold on for 0.5s  to turn off  the unit;

Press“ ”
for 0.5s Heating/Cooling

actual water Temp.

Standby interface Running interface

4.2 Usage of wire controller

4.2.2 Setting temperature

   In the running interface，press“      ”or“     ”then the current mode target-temperature
   flashes, then press“       ”to increase the temp.value, or press“       ”to decrease it.
   Press“       ”will  not save setting parameter but back to the main interface；
    Attention：If there is no operation for 5s，system would remember parameter setting and 
   back to the main interface.

?In the main interface，press “ ” for 2s you can see the outlet temp.The parameter is

then flashed and the display is back to the main interface after 10s.

Running interface

Press“ ”

or“ ”

Heating/Cooling 
Target temp.

Press“ ”
System will save user's 
setting and return back
to main interface if there 
is no operation  in 5s.

Press“ ”

Heating/Cooling 
Target temp.

Press“ ”
for 0.5s

outlet temp

Press“ ”2s

4.VEZÉRLŐ HASZNÁLATA ÉS MŰKÖDÉSE

11

4.1. 4 .1. Vezérlő panel funkciói

BE/KI Nyomja meg a KI/BE kapcsoláshoz

Fel

Le

Jel Megnevezés Funkció

Nyomja meg a fel opcióhoz vagy a paraméterek 
növeléséhez

Nyomja meg a le opcióhoz vagy a 
paraméterek csökkentéséhez

   Le       Fel

LED kijelző



4.Vezérlő használata és működése

12

Amikor az egység ki van kapcsolva nyomja meg a“
Amikor az egység be van kapcsolva nyomja meg a“

 ”0.5 mp múlva bekapcsol az egység; 
”0.5 mp múlva kikapcsol az egység;

Nyomja meg“      ”
0.5 mp-ig Fűtés/Hűtés

aktuális víz 
hőmérséklet

Működési felület

4.2 Vezérlő használata 

4.2.1 Egység KI/BE kapcsolása

Készenléti felület

 4.2.2 Hőmérséklet beállítás
A főmenüben nyomja meg a vagy és az aktuális mód cél-hőmérséklet villog, perature

majd nyomja meg a hőmérsékleti érték növeléséhez vagy a csökkentéséhez ase it.
A megnyomásával nem menti az értékeket, de visszatér a főmenübe. 

ng and Figyelem: ha nincs működés 5 másodpercig a rendszer megjegyzi a paramétereket és visszatér a 
főmenübe.

A fő felületen nyomja meg a   2  másodpercig láthatja a kimeneti hőmérsékletet.
Ezután a paraméter villog és a kijelző 10 másodperc múlva visszatér a fő felületre.

Működési felület

Nyomja“      ”

vagy“       ”

Fűtés/Hűtés
Cél hőmérséklet

Nyomja“      ”
A rendszer menti a 
felhasználó beállításait, és 
visszatér a fő felületre ha 
5 mp-ig nincs művelet.

Nyomaj“      ”

Fűtés/Hűtés
Cél hőmérséklet

Nyomja meg“      ”
0.5 mp-ig

kimenő hőm.

Nyomja“     ”2mp

4.Use and Operation Instruction of Wire Controller 
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4.1. Function of wire controller

ON/OFF Press this key to  turn on/off the unit.

Up

Down

Key Key name Key function

Press this key to select the upward option
 or increase the parameter value.

Press this key to select the downward 
option or decrease the parameter value.

Down Up

LED display



4.Use and Operation Instruction of Wire Controller 
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4.2.5 Malfunction display
There will be malfunction code showing on the controller screen when relative malfunction 

occurs.

If there are more than one malfuctions occurs at the same time, you can check the current 

error codes list by pressing “   ” or“   ”key. 

You can refer to the malfunction table to find out the failure cause and solution.

  For example：

Water inlet temp. Sensor failure

4.3 Parameter table

Set-point of mode target temp. colling 

Meaning Default Remarks

27℃ Ajustable

Set-point of  target temp. heating mode 27℃ Ajustable

Set-point of  target temp. auto mode 27℃ Ajustable
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4.2.4 Billentyűzár

           ”5 másodpecig, amikor hallja a     Amikor a billentyű zárolva van nyomja meg a  “ 
hangot a billentyűzet fel van oldva.

Megjegyzés: Amikor az egység riasztás módban van a zárolást automatikusan el lehet távolítani.

    A véletlen operációk elkerülése érdekében kérjük zárja le a vezérlőt a beállítás után. 
A főmenüben nyomja meg a             5 másodpercig, amikor hallja a hangot a billentyűzet 
zárolva van.

4.2.3 Üzemmód váltás
         A főmenüben nyomja meg       és“    0.5mp-ig beállítható a mód, nyomja meg

         vagy           a jelenlegi mód megváltoztatásához, különböző módokat váltogathat: hűtés
         fűtés és auto mód.
Ha 5 mp-ig nincs művelet, akkor a rendszer menti az aktuális módot és vissza a fő 
felületre,nyomja meg  “    ”  nem menti a beállításokat
Az üzemmódváltás hasztalan, az ön által vásárolt csak hűtés / csak fűtésű egységnél

Nyomaj“   ”és“ ”

Működés mód

Nyomaj“   ”és “    ”
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4.2.5 Hiba kijelzése

Hibakód jeleneik meg a kijelzőn amennyiben valamilyen hiba lép fel. 
A hibakód jelentését és a hozzá tartozó megoldást az alábbi táblázatban találja. 

  Például：

Vízbemeneti hőmérséklet érzékelő 
meghibásodása

4.3 Paraméter táblázat

Hűtési hőmérséklet alapérték 

Jelentés Alapért. Megjegyz.

27℃ Állítható

Fűtési hőmérséklet alapérték 27℃ Állítható

Auto mód hőmérséklet alapérték 27℃ Állítható
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4.2.4 Keyboard lock

At the main interface, pressing  “ ”for 5 seconds,when hearing one sound, 

the keyboard is locked.

    When the keyboard is locked, pressing “ ”for 5 seconds，when hearing one sound, 

the keyboard lock is open.

    NOTES: When the unit is in alarming state, the key lock can be removed automaticly.

To avoid mis-operations, please lock the controller after parameter setting.

4.2.3 Mode switch
“ ” “ ” “ ”

“ ”

,p “ ”

In the main interface,press     and     for 0.5s can set the mode,press      
         or        to change the current mode,you can switch different modes of colling,
         heating and auto mode.

If there is no operation for 5s system will save the current mode and back to the main
interface ress     can not save setting
The modes switching is useless of the unit you buy is singel-cold/single-heat unit

Press“   ”and“   ”

The unit working mode

Press“   ”or “ ”
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CN2

CN6

CN19

5V CN16 GND
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22

23

24

Primary transformer

Secondary transformer

Without use

Electronic expansion valve

Flow meter
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4.5.Connection of PCB illustration

4.5.1 Connections explanation：

1

2

3

4

OUT2 Water pump（220-230VAC）

OUT4 High speed of fan motor（220-230VAC）

OUT3

OUT1

No. Symbol Meaning

4way valve （220-230VAC）

Compressor of system1（220-230VAC）

NET GND 12V Wire controller

DI01 GND On/Off Switch(input)(no use)

No use

Flow switch (input)( normal close)

7

8

9

10

11

12

14

15

High pressure protect

Low pressure protect

5

Neutral wire AC-N

OUT5 Low speed of fan motor（220-230VAC）

6

16

AI01 GND

AI02 GND

AI03 GND

AI04 GND17

AI05 GND

Water out temp.(input)

Water in temp.(input)

Ambient temp.(input)

Temp. Of coil ( input)

Suction temp.(input)

DI02 GND

DI03 GND

DI04 GND

DI05 GND

13 DI06 GND No use
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AI06 GND19 Adjustable fan speed/Exhaust temperature

4 4

3 3
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CN2CN1
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4.4.4.4 Hibatáblázat
Az általános hibák és megoldásaik.

Túl nagy hőmérsékletkülönbség 
a be- és kilépő víz közt.

Fagyásgátlás hűtési mód alatt

Az elsődleges fagyvédelem 
elindult

A másodlagos 
fagyvédelem elindult

Üzemzavar

Környezeti höm. érzékelő 
meghibásodása

Kommunikációs hiba

Vízbemeneti höm. érzékelő 
meghibásodása

Vízkimeneti höm. érzékelő 
meghibásodása

Cső höm. érzékelő meghibásodása

Párologtató höm. érzékelő 
meghibásodása

Nagy nyomás védelem

Kis nyomás védelem

Áramláskapcsoló meghibásodása

E06

E07 

E19

E29

Kijelző

P04

E08

P01

P02

P05

P07

E01

E02

E03

A víz áramlási mennyisége nem elegendő, a 
vízrendszer nyomáskülönbsége kicsi

A vízáramlás nem elegendő

A környezeti hőmérséklet túl alacsony

A környezeti hőmérséklet túl alacsony

Oka

A környezeti höm. szonda 
nyitott vagy rövidzárlatos.

Kommunikációs hiba a távoli vezérlés és 
a főtábla között

A vízbemeneti höm. érzékelő 
nyitott vagy rövidzárlatos

A vízkimeneti höm. érzékelő 
nyitott vagy rövidzárlatos

a cső höm. szonda nyitott 
vagy rövidzárlatos

A párologtató höm. szonda 
nyitott vagy rövidzárlatos

A kiáramlási nyomás magas, 
magas nyomás kapcsolás

A kiáramlási nyomás alacsony, 
alacsony nyomás kapcsolás

Nincs víz a rendszerben

Ellenőrizze a nyomást, a 
szivattyú elakadt-e

Megoldás

Ellenőrizze vagy cserélje ki a környezeti 
höm. szondát

Ellenőrizze a vezetékek kapcsolatát a 
távoli vezérlés és főtábla között

Ellenőrizze vagy cserélje ki a 
vízbemenetei höm. szondát

Ellenőrizze vagy cserélje ki a 
vízkimenetei höm. szondát

Ellenőrizze vagy cserélje ki a cső höm. 
szondát

Ellenőrizze vagy cserélje ki a 
párologtató höm. szondát

Ellenőrizze a nagynyomású 
kapcsolót és a hűtés 

Ellenőrizze a kisnyomású 
kapcsolót és a hűtés 

Ellenőrizze a nyomást, a 
szivattyú meghibásodott-e

Ellenőrizze a nyomást, a 
szivattyú elakadt-e
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Primer transzformátor
Másodlagos transzformátor
Használat nélkül
Elektronikus tágulási szelep
Áramlásmérő
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4.5.PCB csatlakozók illusztráció

4.5.1 Csatlakozó magyarázat

1

2

3

4

OUT2 Vízforgatósziavttyú（220-230VAC）

OUT4 Ventilátor motor nagy fordulatszáma（220-230VAC）

OUT3

OUT1

S.sz. Szimbólum Jelentése

4 utú szelep（220-230VAC）

1-es rendszer kompresszor（220-230VAC）

NET GND 12V Vezeték vezérlő
DI01 GND Be / Ki kapcsoló (bemenet) (nincs használat)

Nincs használatban

Áramláskapcsoló (bemenet) (normál bezárás)

7

8

9

10

11

12

14

15

Magas nyomás elleni védelem
Alacsony nyomás elleni védelem

5

Semleges vezeték AC-N

OUT5 Ventilátor motor alacsony fordulatszáma（220-230VAC）

6

16

AI01 GND

AI02 GND

AI03 GND

AI04 GND17

AI05 GND

Víz kiürítési hőmérséklete (bemenet)
Víz hőmérsékleten (bemenet)

Környezeti hőmérséklet (bemenet)
Höm. tekercsből (bemenet)

Szívási hőmérséklet (bemenet)

DI02 GND

DI03 GND

DI04 GND

DI05 GND

13 DI06 GND Nincs használatban
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AI06 GND19 Beállítható ventilátor sebesség / távozó hőm.

4 4

3 3
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4.4.Malfunction Table
The common  failure cause and solution.

Temp. is too much different  
between water-inlet and outlet

Antifreezing  under  cooling mode

The primary anti-freezing 
protection start.

The second anti-freezing 
protection start

Malfunction

Ambient temp. Sensor failure

Communication failure

Water inlet temp. Sensor failure

Water outlet  temp. Sensor failure

Pipe temp. Sensor failure

Evaporator temp.Sensor failure

High pressure protect

Low pressure protect

Flow switch failure

E06

E07 

E19

E29

Display

P04

E08

P01

P02

P05

P07

E01

E02

E03

Water flow volume not enough,
Water system pressure difference is small

Water flow volume not enough

Ambient temperature is too low 

Ambient temperature is too low 

Canse

The ambient temp. sensor 
is open or short circuit

Communication failure  between 
remote wire controller and main board 

The water inlet temp. Sensor 
is open or short circuit

The water outlet  temp. sensor 
is open or short circuit

The pipe temp. sensor is 
open or short circuit

The evaporator temp. Sensor

 is open or short circuit

The exhaust pressure is high ,

 high pressure switch action

The suction pressure is low, 

Low pressure switch action

No water or litter water 

in water system

Check the flow volume,water 

system is jammed or not

Solution

Check or change the 
ambient temp. Sensor

Check the wire connection  between 
remote wire controller and main board 

Check or change the water 
inlet  temp. Sensor

Check or change the water 
outlet  temp. Sensor

Check or change the pipe temp. Sensor

Check or change the 
evaporator temp. Sensor

Check high pressure switch 

and cooling return circuit

Check low pressure switch and 

cooling return circuit

Check the flow volume ,water 

pump is failure or not

Check the flow volume,water 

system is jammed or not
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No ignition sources

No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing 
any pipe work that contains or has contained flammable refrigerant shall use any sources 
of ignition in such a manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible 
ignition sources, including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the 
site of installation, repairing, removing and disposal, during which flammable refrigerant 
can possibly be released to the surrounding space. Prior to work taking place, the area 
around the equipment is to be surveyed to make sure that there are no flammable hazards 
or ignition risks. “No Smoking” signs shall be displayed.

Ventilated area 
Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into 
the system or conducting any hot work. A degree of ventilation shall continue during the 
period that the work is carried out. The ventilation should safely disperse any released 
refrigerant and preferably expel it externally into the atmosphere. 

Checks to the refrigeration equipment 
Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the 
correct specification. At all times the manufacturer's maintenance and service guidelines 
shall be followed. If in doubt consult the manufacturer's technical department for 
assistance. 
The following checks shall be applied to installations using flammable refrigerants: 
The charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant containing 
parts are installed; 
The ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed; 
 If an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit shall be checked for 
the presence of refrigerant; 
 Marking to the equipment continues to be visible and legible. Markings and signs that are 
illegible shall be corrected; 
 Refrigeration pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be 
exposed to any substance which may corrode refrigerant containing components, unless 
the components are constructed of materials which are inherently resistant to being 
corroded or are suitably protected against being so corroded. 

Checks to electrical devices 
Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and 
component inspection procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no 
electrical supply shall be connected to the circuit until it is satisfactorily dealt with. If the 
fault cannot be corrected immediately but it is necessary to continue operation, an 
adequate temporary solution shall be used. This shall be reported to the owner of the 
equipment so all parties are advised. 
Initial safety checks shall include: 
. That capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid possibility of 
sparking; 
. That there no live electrical components and wiring are exposed while charging, 
recovering or purging the system; 
. That there is continuity of earth bonding. 

Gyakran ellenőrizze a vízellátó készüléket. El kell kerülnie az egység víz nélküli működését és azt, 
hogy levegő kerüljön a rendszerbe, mivel ez rontja a készülék teljesítményét és megbízhatóságát. 
Rendszeressen tisztítsa a vízforható szűrőjét, annak érdekében, hogy elkerülje az egység 
sérülését, amelyek a piszkos eltömődött szűrőből adódhat.

A készüléknek száraz, tiszta és jól szellőző helyen kell lennie. rendszeressen tisztítsa meg a 
hőcserélőt annak érdekében, hogy jó legyen a hőcserélés és az energiatakarékosság 
szempontjából.   

A hűtőberendezés üzemi nyomása csak szakember által javítható. 

Ellenőrizze a tápegységet és a kábeleket rendszeresen. Amennyiben az egység rendellenesen 
kezd működni, kapcsolja ki és forduljon szakemberhez. 

Eressze le a vizet a szivattyűból és a csövekből, elkerülve azt, hogy a víz belefagyjon ezekbe. 
Amennyiben a vízforgatót huzamosabb ideig nem használja, engedje le belőle a vizet a leeresztő 
szelepen. Alaposan nézze át az egységet, majd töltse fel vízzel teljesen mielőtt újra üzembe 
helyezné a téliesítést követően. 

A terület ellenőrzése. A gyúlékony hűtőközegeket tartalmazó rendszerekkel való munka 
megkezdése előtt biztonsági ellenőrzéseket kell végezni annak biztosítása érdekében, hogy a 
kigyulladás kockázata minimalizálódjon. A hűtőrendszer javításakor a következő óvintézkedéseket 
be kell tartani, mielőtt a rendszeren megkezdenék a munkát.

Munka eljárás. A munkát ellenőrzött eljárás szerint kell elvégezni annak érdekében, hogy 
minimálisra csökkentsék a gyúlékony gáz vagy gőz jelenlétét a munka során.

Általános munkaterület. Az összes karbantartó személyzetet és a helyi területen dolgozó 
személyzetet oktatni kell a végrehajtandó munka jellegére. Kerülni kell a zárt terekben végzett 
munkát. A munkaterület körüli területet el kell választani. A gyúlékony anyagok ellenőrzésével 
gondoskodjon arról, hogy a térségben a körülmények biztonságossá váljanak.

Hűtőközeg jelenlétének ellenőrzése. A területet a munka előtt és alatt megfelelő hűtőközeg-
detektorral kell ellenőrizni, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a technikus tisztában van-e a 
potenciálisan tűzveszélyes légkörrel. Győződjön meg arról, hogy a használt szivárgásjelző 
berendezés tűzveszélyes hűtőközeggel, azaz szikramentes, megfelelően lezárt vagy 
gyújtószikramentesen használható.

Tűzoltó készülék megléte
Ha a hűtőberendezésen vagy annak kapcsolódó alkatrészein bármilyen forró munkát kell végezni,  
rendelkezésre kell bocsátania a megfelelő tűzoltó készüléket. A töltési hely közelében legyen 
száraz por vagy CO2 tűzoltó készülék.
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Tűzforrás mentesen. Az a személy, aki olyan hűtőrendszerrel kapcsolatos munkát végez, amely 
gyúlékony hűtőközeget tartalmaz vagy ennek a csővezetékén dolgozik, nem használhat 
gyújtóeszközt oly módon, hogy tűz vagy robbanás kockázatához vezetssen Az összes lehetséges 
gyújtóforrást, beleértve a cigarettázást is, kellő távolságra kell tartani a telepítés, javítás helyétől, 
amely során tűzveszélyes hűtőközeg szabadulhat fel a környezetbe. A munka elvégzése előtt meg 
kell vizsgálni a berendezés körüli területet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs-e éghető 
anyag vagy gyulladás veszély. A „Tilos a dohányzás” táblákat fel kell tüntetni.

Szellős terület. Mielőtt dolgozna a rendszerrel vagy bármilyen forró munkát végezne, ellenőrizze, 
hogy a terület szabadban van-e vagy megfelelő szellőzésű-e. A munka elvégzésének időtartama 
alatt folytatni kell a szellőztetést. A szellőzésnek biztonságosan el kell diszpergálnia a felszabadult 
hűtőközeget, és lehetőleg a légkörbe kell engedni.

A hűtőberendezés ellenőrzése.        
Az elektromos alkatrészek cseréjekor azoknak meg kell felelniük a célnak és a megfelelő 
előírásoknak. Mindig be kell tartani a gyártó karbantartási és szervizelési útmutatásait. Kétség 
esetén forduljon segítségért a gyártó műszaki osztályához.                            A gyúlékony 
hűtőközegeket használó létesítményeknél a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:    A töltés 
mértéke megegyezik a rendelkezésre álló hely méretével, amelybe a hűtőközeget tartalmazó 
alkatrészek be vannak építve.                                                                                          A 
szellőztetők és kimenetek megfelelően működnek, és nincs akadály; Közvetett hűtőkör használata 
esetén a szekunder áramkört ellenőrizni kell hűtőközeg jelenlétének szempontjából;    A 
berendezés jelölése továbbra is látható és olvasható. Az olvashatatlan jelöléseket és jeleket ki kell 
javítani;                    A hűtőcsövet vagy az alkatrészeket olyan helyzetben kell felszerelni, hogy ne 
legyenek kitéve olyan anyagoknak, amelyek korrodálhatják a hűtőközeget tartalmazó 
alkotóelemeket, kivéve, ha az alkotóelemeket olyan anyagokból állítják elő, amelyek eredendően 
ellenállnak a korrodálódásnak, vagy amelyek megfelelően védettek az ilyen korrózió ellen.

Elektromos készülékek ellenőrzése
Az elektromos alkatrészek javításának és karbantartásának tartalmaznia kell a kezdeti biztonsági 
ellenőrzéseket és az alkatrészek ellenőrzési eljárásait. Ha olyan hibát észlel, amely 
veszélyeztetheti a biztonságot, akkor nem szabad áramkörhöz csatlakoztatni, amíg azt nem sikerül 
kielégítően kezelni. Ha a hibát nem lehet azonnal kijavítani, de a működést folytatni kell, megfelelő 
ideiglenes megoldást kell használni. Erről értesíteni kell a berendezés tulajdonosát, így minden 
felet értesíteni kell.
Az első biztonsági ellenőrzésnek tartalmaznia kell:
. A kondenzátorok lemerítése: ezt biztonságosan kell elvégezni a szikraképződés elkerülése 
érdekében;
. Hogy a rendszer feltöltése, helyreállítása vagy megtisztítása közben nincsenek élő elektromos 
alkatrészek és vezetékek;
. Hogy földelve van.

Check the water supply device  and the release often. You should avoid the condition of no  

water or air entering into system, as this will influence unit's performance and reliability. 

You should clear the pool/spa filter regularly  to avoid damage to the unit as a result of the 

dirty of clogged filter.

The area around the unit should be dry, clean and well ventilated. Clean the side heating 

exchanger regularly to maintain good heat exchange as conserve energy .

The operation pressure of the refrigerant system should only be serviced by a certified  

technician .

Discharge all water in the water pump and water system ,so that  freezing of the water in the 

pump or water system does not occur. You should discharge the water at the bottom of 

water pump  if the unit will not be used for an extended period of time. You should check the 

unit thoroughly  and fill the system with water fully before using it for the first time after a 

prolonged period of no usage.

Check the power supply and cable connection often,.Should the unit begin to operate 

abnormally, switch it off and contact the qualified technician.

Checks to the area 
Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants, safety checks are 
necessary to ensure that the risk of ignition is minimised. For repair to the refrigerating 
system, the following precautions shall be complied with prior to conducting work on the 
system. 

Work procedure 
Work shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimise the risk of a 
flammable gas or vapour being present while the work is being performed. 

General work area 
All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature 
of work being carried out. Work in confined spaces shall be avoided. The area around the 
workspace shall be sectioned off. Ensure that the conditions within the area have been 
made safe by control of flammable material. 

Checking for presence of refrigerant 
The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work, 
to ensure the technician is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure that the 
leak detection equipment being used is suitable for use with flammable refrigerants, i.e. 
non-sparking, adequately sealed or intrinsically safe. 

Presence of fire extinguisher 
If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, 
appropriate fire extinguishing equipment shall be available to hand. Have a dry powder or 
CO2 fire extinguisher adjacent to the charging area. 
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Removal and evacuation 
When breaking into the refrigerant circuit to make repairs  or for any other purpose 
conventional procedures shall be used. However, it is important that best practice is 
followed since flammability is a consideration. The following procedure shall be adhered to: 
. Remove refrigerant; 
. Purge the circuit with inert gas; 
. Evacuate; 
. Purge again with inert gas; 
. Open the circuit by cutting or brazing. 

The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders. The system 
shall be "flushed" with OFN to render the unit safe. This process may need to be repeated 
several times. Compressed air or oxygen shall not be used for this task. 
Flushing shall be achieved by breaking the vacuum in the system with OFN and continuing 
to fill until the working pressure is achieved, then venting to atmosphere, and finally pulling 
down to a vacuum. This process shall be repeated until no refrigerant is within the system. 
When the final OFN charge is used, the system shall be vented down to atmospheric 
pressure to enable work to take place. This operation is absolutely vital if brazing 
operations on the pipe-work are to take place. 
Ensure that the outlet for the vacuum pump is not close to any ignition sources and there is 
ventilation available. working on them. 

Labelling
Equipment shall be labelled stating that it has been de-commissioned and emptied of 
refrigerant. The label shall be dated and signed. Ensure that there are labels on the 
equipment stating the equipment contains flammable refrigerant. 

Recovery
When removing refrigerant from a system, either for servicing or decommissioning, it is 
recommended good practice that all refrigerants are removed safely.

When transferring refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate refrigerant 
recovery cylinders are employed. Ensure that the correct number of cylinders for holding
the total system charge is available. All cylinders to be used are designated for the 
recovered refrigerant and labelled for that refrigerant (i.e. special cylinders for the recovery 
of refrigerant). Cylinders shall be complete with pressure relief valve and associated shut-
off valves in good working order. Empty recovery cylinders are evacuated and, if possible, 
cooled before recovery occurs.

The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions 
concerning the equipment that is at hand and shall be suitable for the recovery of 
flammable refrigerants. In addition, a set of calibrated weighing scales shall be available 
and in good working order. Hoses shall be complete with leak-free disconnect couplings 
and in good condition. Before using the recovery machine, check that it is in satisfactory 
working order, has been properly maintained and that any associated electrical 
components are sealed to prevent ignition in the event of a refrigerant release. Consult 
manufacturer if in doubt.

The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the correct 
recovery cylinder, and the relevant Waste Transfer Note arranged. Do not mix refrigerants 
in recovery units and especially not in cylinders.
If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been 
evacuated to an acceptable level to make certain that flammable refrigerant does not 
remain within the lubricant. The evacuation process shall be carried out prior to returning 
the compressor to the suppliers. Only electric heating to the compressor body shall be 
employed to accelerate this process. When oil is drained from a system, it shall be carried 
out safely.

Zárt alkatrészek javítása
1) A lezárt alkatrészek javítása során az összes elektromos tápegységet le kell választani a 
megmunkált készülékektől, mielőtt leszerelik a lezárt burkolatot stb. 
2) Külön figyelmet kell fordítani a következőkre annak biztosítása érdekében, hogy az elektromos 
alkatrészek megmunkálásával a ház ne sérüljön úgy, hogy az befolyásolja a védelmet. Ide 
tartoznak a kábelek sérülései, a túl sok csatlakozás, a nem az eredeti specifikációnak megfelelő 
sorkapcsok, a tömítések károsodása, a tömítések helytelen felszerelése stb.
Ügyeljen arra, hogy a készüléket biztonságosan rögzítse.    
Győződjön meg arról, hogy a tömítések vagy tömítőanyagok épek, és hogy azok még szolgálják a 
tűzveszélyes légkör behatolásának megakadályozását. A cserealkatrészeknek meg kell felelniük a 
gyártó előírásainak.        
MEGJEGYZÉS: A szilikon tömítőanyag használata korlátozhatja bizonyos típusú 
szivárgásérzékelő berendezések hatékonyságát. A gyújtószikramentes alkatrészeket nem kell 
elkülöníteni, mielőtt azokon dolgoznának. 

Gyújtószikramentes alkatrészek javítása       
Ne tegyen állandó induktív vagy kapacitív terhelést az áramkörre anélkül, hogy megbizonyosodott 
arról, hogy az nem haladja meg a berendezés megengedett feszültségét és áramát.  
Gyújtószikramentes alkatrészek az egyetlen típus, amelyen dolgozhat, gyúlékony légkörben. A 
vizsgálóberendezésnek a megfelelő névleges besorolásúnak kell lennie. Az alkatrészeket csak a 
gyártó által meghatározott alkatrészekre cserélje ki. Más alkatrészek miatt a hűtőközeg 
meggyulladhat a légkörben szivárgás következtében.

Kábelezés        
Ellenőrizze, hogy a kábelezés nincs-e kitéve kopásnak, korróziónak, túlzott nyomásnak, 
rezgésnek, éles széleknek vagy más káros környezeti hatásoknak. Az ellenőrzésnek figyelembe 
kell vennie az olyan öregedés vagy folyamatos rezgés hatásait is, mint például a kompresszorok 
vagy ventilátorok.

Tűzveszélyes hűtőközegek kimutatása       
A hűtőközeg-szivárgások keresésekor vagy felismerésekor semmilyen körülmények között nem 
szabad potenciális gyújtóforrást használni. Halid fáklyát (vagy bármilyen nyílt lángot használó 
érzékelőt) nem szabad használni.

Szivárgáskeresési módszerek
A következő szivárgáskeresési módszereket tűzveszélyes hűtőközegeket tartalmazó rendszerek 
esetében elfogadhatónak tekintik.
A tűzveszélyes hűtőközegek detektálásához elektronikus szivárgásérzékelőt kell használni, de az 
érzékenység nem megfelelő, vagy újrakalibrálást igényelhet. (A detektáló berendezést 
hűtőközegmentes helyen kell kalibrálni.) Gondoskodjon arról, hogy az érzékelő ne jelentsen 
potenciális gyulladási forrást, és alkalmas legyen a használt hűtőközeg számára. A 
szivárgásérzékelő berendezést a hűtőközeg LFL százalékában kell beállítani, és kalibrálni kell az 
alkalmazott hűtőközeggel, és meg kell erősíteni a megfelelő gázszintet (legfeljebb 25%).
A szivárgásérzékelő folyadékok a legtöbb hűtőközeghez használhatóak, de klórtartalmú 
mosószerek használatát kerülni kell, mivel a klór reagálhat a hűtőközeggel és korrodálhatja a 
rézcsővezetéket.
Szivárgás gyanúja esetén minden nyílt lángot el kell távolítani / el kell oltani.
Ha olyan hűtőközeg-szivárgást észlelnek, amely forrasztást igényel, az összes hűtőközeget el kell 
távolítani a rendszerből, vagy el kell különíteni (elzáró szelepekkel) a rendszernek a szivárgástól 
távol eső részében. Oxigénmentes nitrogénnel (OFN) ezután a rendszert ki kell tisztítani a 
forrasztási folyamat előtt és alatt.
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Eltávolítás és kiürítés         
A javítás vagy bármilyen más célra történő behatáskor a hagyományos eljárásokat kell alkalmazni. 
Fontos azonban a bevált gyakorlat betartása, a tűzveszély kérdésekor. A következő eljárást kell 
betartani:. Távolítsa el a hűtőközeget;                      
-Tisztítsuk meg az áramkört inert gázzal;      
-Ürítsük ki;         
-Ismét inert gázzal átöblítjük;        
-Nyissa meg az áramkört vágással vagy keményforrasztással.    
A hűtőközeg töltését a megfelelő visszanyerő hengerekbe kell visszanyerni. A rendszert az OFN-vel 
"át kell öblíteni", hogy az egység biztonságos legyen. Ezt a folyamatot többször meg kell ismételni. 
Sűrített levegőt vagy oxigént nem szabad használni erre a feladatra.    
Az öblítést úgy kell végezni, hogy a rendszerben lévő vákuumot megtörik az OFN-sel, és addig 
folytatják a feltöltést, amíg az üzemi nyomás meg nem valósul, majd a légkörbe szellőztetik, és 
végül vákuumba húzzák. Ezt a folyamatot meg kell ismételni mindaddig, amíg a rendszerben nincs 
hűtőközeg. A végső OFN-töltés felhasználásakor a rendszert légköri nyomás alá kell engedni, hogy 
lehetővé váljon a munka. Ez a művelet elengedhetetlen, ha a csővezetéken keményforrasztási 
műveleteket hajtanak végre.       
Gondoskodjon arról, hogy a vákuumszivattyú kimenete ne legyen közel a gyújtóforrásokhoz és 
rendelkezésre álljon szellőzés. 

Címkézés         
A berendezésen fel kell tüntetni, hogy mikor helyezték üzembe és mikor ürítették ki a hűtőközeget. 
A címkét keltezni kell és alá kell írni. Győződjön meg arról, hogy a készüléken vannak címkék, 
amelyek szerint a berendezés gyúlékony hűtőközeget tartalmaz.

Visszatöltés          
Ha a hűtőközeget eltávolítja a rendszerből, akár karbantartás céljából, akár leszereléskor, akkor 
ajánlott, hogy minden hűtőközeget biztonságosan távolítsanak el.

A hűtőközeg hengerekbe történő áthelyezésekor ügyeljen arra, hogy csak megfelelő hűtőközeg 
visszanyerő palackokat használjon. Győződjön meg arról, hogy rendelkezésre áll-e megfelelő 
számú henger a teljes rendszer töltéséhez. Az összes használandó hengert a visszanyert 
hűtőközeggel jelölik és címkézik (a hűtőközeg visszanyerésére szolgáló különleges hengerek). A 
palackoknak megfelelő nyomáscsökkentő szeleppel és a hozzá kapcsolódó elzárószeleppel kell 
rendelkezniük. A hengereket kiürítésekor, ha lehetséges, lehűtik, mielőtt a visszanyerés 
megtörténik.

A visszanyerő berendezésnek jó működési állapotban kell lennie, a rendelkezésre álló 
berendezésekkel kapcsolatos utasításkészlettel, és alkalmasnak kell lennie a gyúlékony 
hűtőközegek visszanyerésére. Ezen felül rendelkezésre kell állnia egy kalibrált mérlegnek, mely jól 
működik. A tömlőknek szivárgásmentes leválasztócsatlakozókkal és jó állapotban kell lenniük. A 
visszanyerő gép használata előtt ellenőrizze, hogy megfelelő működési állapotban van-e, 
megfelelően karbantartott-e, és hogy a hozzá kapcsolódó elektromos alkatrészek lszigetelve 
vannak-e, hogy hűtőközeg-kibocsátás esetén ne gyulladhasson meg. Ha kétségei vannak, vegye 
fel a kapcsolatot a gyártóval.

A visszanyert hűtőközeget vissza kell juttatni a hűtőközeg-szállítóhoz a megfelelő visszanyerő 
hengerben, a vonatkozó hulladékátadási dokumntumokkal. Ne keverje a hűtőközegeket a 
visszanyerő egységekben, különösen a palackokban.
A kompresszorok vagy kompresszorolajak eltávolítása esetén ellenőrizze, hogy megfeleően 
ürítette, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a tűzveszélyes hűtőközeg nem marad-e. Az ürítési 
folyamatot a kompresszor beszállítóknak való visszaszolgáltatása előtt kell elvégezni. Ennek a 
folyamatnak a felgyorsításához csak a kompresszor testét kell elektromosan fűteni. Amikor az olajat 
egy rendszerből ürítik, azt biztonságosan kell elvégezni.

Repairs to sealed components
1) During repairs to sealed components, all electrical supplies shall be disconnected from 
the equipment being worked upon prior to any removal of sealed covers, etc. If it 
isabsolutely necessary to have an electrical supply to equipment during servicing, then a 
permanently operating form of leak detection shall be located at the most critical point to 
warn of a potentially hazardous situation. 
2) Particular attention shall be paid to the following to ensure that by working on electrical 
components, the casing is not altered in such a way that the level of protection is affected. 
This shall include damage to cables, excessive number of connections, terminals not made 
to original specification, damage to seals, incorrect fitting of glands, etc. 

Ensure that apparatus is mounted securely. 
Ensure that seals or sealing materials have not degraded such that they no longer serve 
the purpose of preventing the ingress of flammable atmospheres. Replacement parts shall 
be in accordance with the manufacturer's specifications. 
NOTE: The use of silicon sealant may inhibit the effectiveness of some types of leak 
detection equipment. Intrinsically safe components do not have to be isolated prior to 
working on them. 

Detection of flammable refrigerants
Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching for or 
detection of refrigerant leaks. A halide torch (or any other detector using a naked flame) 
shall not be used.

Repair to intrinsically safe components 
Do not apply any permanent inductive or capacitance loads to the circuit without ensuring 
that this will not exceed the permissible voltage and current permitted for the equipment in 
use. 
Intrinsically safe components are the only types that can be worked on while live in the 
presence of a flammable atmosphere. The test apparatus shall be at the correct rating. 
Replace components only with parts specified by the manufacturer. Other parts may result 
in the ignition of refrigerant in the atmosphere from a leak. 

Cabling 
Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, 
sharp edges or any other adverse environmental effects. The check shall also take into 
account the effects of aging or continual vibration from sources such as compressors or 
fans. 

Leak detection methods 
The following leak detection methods are deemed acceptable for systems containing 
flammable refrigerants. 
Electronic leak detectors shall be used to detect flammable refrigerants, but the sensitivity 
may not be adequate, or may need re-calibration. (Detection equipment shall be calibrated 
in a refrigerant-free area.) Ensure that the detector is not a potential source of ignition and 
is suitable for the refrigerant used. Leak detection equipment shall be set at a percentage 
of the LFL of the refrigerant and shall be calibrated to the refrigerant employed and the 
appropriate percentage of gas (25 % maximum) is confirmed. 
Leak detection fluids are suitable for use with most refrigerants but the use of detergents 
containing chlorine shall be avoided as the chlorine may react with the refrigerant and 
corrode the copper pipe-work. 
If a leak is suspected, all naked flames shall be removed/ extinguished. 
If a leakage of refrigerant is found which requires brazing, all of the refrigerant shall be 
recovered from the system, or isolated (by means of shut off valves) in a part of the system 
remote from the leak. Oxygen free nitrogen (OFN) shall then be purged through the system 
both before and during the brazing process. 



6.1 Cable  specification

When the unit will be installed at outdoor, please use the cable which can against UV.

(1) Single phase unit

10~16A

16~25A

25~32A

32~40A

40~63A

63~75A

75~101A

101~123A

123~148A

148~186A

186~224A

Phase line MCB Creepage protector Signal line

2×n 0.5mm

Nameplate 
maximum 
current

Earth line

No more 
than 10A

22×1.5mm
22×2.5mm

22×4mm
22×6mm

22×10mm
22×16mm
22×25mm
22×25mm
22×35mm
22×50mm
22×70mm
22×95mm

20A

32A

40A

40A

63A

80A

100A

125A

160A

225A

250A

280A

21.5mm
22.5mm

24mm
26mm

210mm
216mm
2mm25
2mm25
235mm
250mm
270mm
295mm

30mA less than 0.1 sec

10~16A

16~25A

25~32A

32~40A

40~63A

63~75A

75~101A

101~123A

123~148A

148~186A

186~224A

Phase line MCB Creepage protector Signal line

2×n 0.5mm

Nameplate 
maximum 
current

Earth line

No more 
than 10A 20A

32A

40A

40A

63A

80A

100A

125A

160A

225A

250A

280A

21.5mm
22.5mm

24mm
26mm

210mm
216mm
2mm25
2mm25
235mm
250mm
270mm
295mm

(2) Three phase unit

23×1.5mm
23×2.5mm

23×4mm
23×6mm

23×10mm
2×16mm3
2×25mm3
23×25mm
23×35mm
23×50mm
23×70mm
23×95mm

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec
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Töltési eljárások
A szokásos töltési eljárások mellett a következő követelményeket is be kell tartani.

– - Ügyeljen arra, hogy a különféle hűtőközegek ne szennyeződjenek a töltőberendezés 
használatakor. A tömlőknek vagy vezetékeknek a lehető legrövidebbeknek kell lenniük, hogy 
minimalizálják a benne lévő hűtőközeg mennyiségét.
– - A palackokat egyenesen kell tartani.
– - A hűtőközeggel való feltöltés előtt ellenőrizze, hogy a hűtőrendszer földelve van-e.
– - Jelölje meg a rendszert, amikor a töltés befejeződött (ha még nem tette meg).
– - Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy ne töltse túl a hűtőrendszert.
– A rendszer újratöltése előtt az OFN-rel nyomásvizsgálatot kell végezni. A rendszert 
szivárgásvizsgálatnak kell alávetni a töltés befejezése után, de az üzembe helyezés előtt. A 
helyszín elhagyása előtt ellenőrizni kell a szivárgásvizsgálatot.

Leszerelés
Mielőtt elvégezné ezt az eljárást, elengedhetetlen, hogy a szakember teljes mértékben ismerje a 
berendezést és annak minden részét. Ajánlott helyes gyakorlat, hogy minden hűtőközeget 
biztonságosan visszanyerjenek. A feladat elvégzése előtt olaj- és hűtőközegmintát kell venni, 
amennyiben elemzésre van szükség a visszanyert hűtőközeg újbóli felhasználása előtt. Fontos, 
hogy a feladat megkezdése előtt rendelkezésre álljon villamos energia.

a) Ismerkedjen meg a berendezéssel és annak működésével.
b) Válassza le a rendszert elektromosan.
c) Az eljárás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy:
. A hűtőközeg-palackok kezeléséhez szükség esetén rendelkezésre állnak mechanikus 
kezelőberendezések is; . Minden személyi védőfelszerelés rendelkezésre áll és helyesen van 
használva;
. A visszanyerési folyamatot mindig hozzáértő személy felügyeli;
. A visszanyerő berendezések és a hengerek megfelelnek a megfelelő szabványoknak.
d) Szivattyúzza le a hűtőközeg-rendszert, ha lehetséges.
e) Ha vákuum nem lehetséges, készítsen egy elosztót, hogy a hűtőközeg eltávolítható legyen a 
rendszer különféle részeiről.
f) A visszanyerés előtt ellenőrizze, hogy a henger a mérlegen van-e.
g) Indítsa el a visszanyerő gépet a gyártó utasításainak megfelelően.
h) Ne töltse túl a palackokat. (Legfeljebb 80 térfogat% folyadék töltés).
i) Ne lépje túl a henger maximális üzemi nyomását, még átmenetileg sem.
j) Miután a hengerek helyesen ki lettek töltve és a folyamat befejeződött, ellenőrizze, hogy a 
hengereket és a berendezéseket haladéktalanul eltávolítják-e a helyszínről, és hogy a berendezés 
összes elzárószelepe zárva van.
k) A visszanyert hűtőközeg csak akkor tölthető be másik hűtőrendszerbe, ha azt megtisztították és 
ellenőrizték.

A biztonsági huzal modell 5 * 20_5A / 250VAC, és meg kell felelnie a robbanásbiztos 
követelményeknek



Ha az egység kintre telepíti használjon UV álló kábelt.

6.1 (2) Kábel specifikációk
(1) Egyfázisú egység

10~16A

16~25A

25~32A

32~40A

40~63A

63~75A

75~101A

101~123A

123~148A

148~186A

186~224A

Phase line MCB Creepage protector Signal line

2×n 0.5mm

Adattábla 
max. áram Earth line

No more 
than 10A

22×1.5mm
22×2.5mm

22×4mm
22×6mm

22×10mm
22×16mm
22×25mm
22×25mm
22×35mm
22×50mm
22×70mm
22×95mm

20A

32A

40A

40A

63A

80A

100A

125A

160A

225A

250A

280A

21.5mm
22.5mm

24mm
26mm

210mm
216mm
2mm25
2mm25
235mm
250mm
270mm
295mm

30mA less than 0.1 sec

10~16A

16~25A

25~32A

32~40A

40~63A

63~75A

75~101A

101~123A

123~148A

148~186A

186~224A

Phase line MCB Creepage protector Signal line

2×n 0.5mm

Adattábla 
max. áram Earth line

No more 
than 10A 20A

32A

40A

40A

63A

80A

100A

125A

160A

225A

250A

280A

21.5mm
22.5mm

24mm
26mm

210mm
216mm
2mm25
2mm25
235mm
250mm
270mm
295mm

(2) Háromfázisú egység

23×1.5mm
23×2.5mm

23×4mm
23×6mm

23×10mm
2×16mm3
2×25mm3
23×25mm
23×35mm
23×50mm
23×70mm
23×95mm

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec
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Charging procedures
In addition to conventional charging procedures, the following requirements shall be 
followed.
– Ensure that contamination of different refrigerants does not occur when using charging 
equipment. Hoses or lines shall be as short as possible to minimise the amount of 
refrigerant contained in them.
– Cylinders shall be kept upright.
– Ensure that the refrigeration system is earthed prior to charging the system with 
refrigerant.
– Label the system when charging is complete (if not already).
– Extreme care shall be taken not to overfill the refrigeration system.
Prior to recharging the system it shall be pressure tested with OFN. The system shall be 
leak tested on completion of charging but prior to commissioning. A follow up leak test shall 
be carried out prior to leaving the site.

Decommissioning
Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar 
with the equipment and all its detail. It is recommended good practice that all refrigerants 
are recovered safely. Prior to the task being carried out, an oil and refrigerant sample shall 
be taken in case analysis is required prior to re-use of reclaimed refrigerant. It is essential 
that electrical power is available before the task is commenced. 

a) Become familiar with the equipment and its operation. 
b) Isolate system electrically. 
c) Before attempting the procedure ensure that: 
. Mechanical handling equipment is available, if required, for handling refrigerant cylinders; 
. All personal protective equipment is available and being used correctly; 
. The recovery process is supervised at all times by a competent person; 
. Recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards.  

d) Pump down refrigerant system, if possible. 
e) If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from 
various parts of the system. 
f) Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place. 
g) Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer's instructions. 
h) Do not overfill cylinders. (No more than 80 % volume liquid charge). 
i) Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily. 
j) When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure that 
the cylinders and the equipment are removed from site promptly and all isolation valves on 
the equipment are closed off. 
k) Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration system unless it 
has been cleaned and checked. 

The safety wire model is  5*20_5A/250VAC,And must meet the explosion-proof 
requirements
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6.2 A hűtőközeg telítési hőmérséklete összehasonlító táblázata

Nyomás
(MPa )

Hőmérséklet
(R410A)(℃)

Nyomás
(MPa )

Hőmérséklet
(R32)(℃)

Hőmérséklet
(R410A)(℃)

Hőmérséklet
(R32)(℃)

0        0.3     0.5      0.8       1       1.3      1.5     1.8        2        2.3 

2.5      2.8      3         3.3     3.5      3.8       4       4.5        5        5.5 

-51.3 -20 -9         4       11       19       24       31       35       39

-52.5 -20 -9        3.5     10        18      23      29.5   33.3    38.7

  43       47        51      55        57       61      64       70      74       80

  42      46.5   49.5   53.5      56       60      62      67.5   72.5    77.4
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6.2 Comparison table of refrigerant saturation temperature

Pressure
(MPa )

Temperature
(R410A)(℃)

Pressure
(MPa )

Temperature
(R32)(℃)

Temperature
(R410A)(℃)
Temperature

(R32)(℃)

0        0.3     0.5      0.8       1       1.3      1.5     1.8        2        2.3 

2.5      2.8      3         3.3     3.5      3.8       4       4.5        5        5.5 

-51.3    -20       -9         4       11       19       24       31       35       39

-52.5    -20      -9        3.5     10        18      23      29.5   33.3    38.7

  43       47        51      55        57       61      64       70      74       80

  42      46.5   49.5   53.5      56       60      62      67.5   72.5    77.4
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Figyelem!

A készülék biztonságos működéséhez elengedhetetlenül fontos, hogy az alábbi pontokat a 
beszerelő szakember különös figyelemmel tartsa be:

1. A gyártó által az adott típushoz előírt értékű kismegszakítót kell beépíteni! Alacsonyabb
értékű kismegszakítóval a készülék nem üzemeltethető!
2. A gyártó által az adott típushoz előírt kábelkeresztmetszettel kell az elektromos
tápellátást kiépíteni! Amennyiben nagyobb távolságra telepítik a készüléket, arányosan
növelt kábel keresztmetszetet kell alkalmazni!
3. Különösen ügyelni kell a víz áramlás irányára! A készüléken "INLET" felirattal, kék jelölő
gyűrűvel jelzett csatlakozás a szivattyú felől érkező víz, "OUTLET" felirattal, piros jelölő
gyűrűvel jelzett csatlakozás az elmenő víz.

A felsorolt pontok figyelmen kívül hagyásából eredő működési 
rendellenességekért vagy meghibásodásokért a gyártó és a forgalmazó 
felelősséget nem vállal!

Note:__________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Szerviz és vevőszolgálat;

Aqualing Kft.
1117 Budapest
Hunyadi János út 4.
Tel: 70-3807781
ugyfelszolgalat@aqualing.hu



Code：
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