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P eklad p vodního návodu k obsluze 



Základní obsluha regulátoru:
K základní obsluze tepelného čerpadla slouží grafický dotykový panel. 

Sekce regulátoru (po stisku tlačítka „MENU”)

Prvky na displeji, kterými je možné měnit hodnoty, zapínat či vypínat funkci nebo odkazují na další stránku mají oranžový podklad. 
Po stisknutí prvku je buď zobrazena odkazovaná stránka nebo je zobrazen panel pro úpravu proměnné, který se dynamicky mění 
podle typu proměnné.

 RYCHLÝ RÁDCE
Popis ovládacího panelu GSH-IRAD

Zimní provoz s ohřevem TUV

Na obrazovce přehledu   nastavte ikonu   a   na zapnuto (oranžově probarvený 

obdélníček v pravém horním rohu) . V nastavení    nastavte požadovanou teplotu TUV a zpoždění 

el. dohřevu pro bojler 200l - 40min, 300l - 60min, 400l - 90min. Ekvitermní křivku v sekci  nastavte

v případě radiátorů T - pro -20°C na 50°C, T - pro -8°C na 45°C, T - pro +5°C na 40°C, T - pro +15°C na 35°C, 
v případě podlahového topení T - pro -20°C na 40°C, T - pro -8°C na 35°C, T - pro +5°C na 30°C, T - pro +15°C 
na 25°C. Poté již automatickou korekcí ekv. křivky přizpůsobte teplotu topné vody podle vašeho požadavku. 

Zimní provoz bez ohřevu TUV

Na obrazovce přehledu   nastavte ikonu   na zapnuto a  na vypnuto . Ekvitermní křivku 

nastavte stejně jako v případě „Zimní provoz s ohřevem TUV”.

Ve vytápěných prostorách je zima nebo příliš teplo
Například, pokud je teplota v místnosti o 2 stupně vyšší, než požadujete, zadejte automatickou korekci ekv. křivky  
-3°C. Při rozdílu teploty v místnosti např o 1°C nižší, než požadujete,  zadejte korekci +2°C atd. Maximální 
korekce je +/- 3°C pro jedno zadání. Pamatujte, že změna se projeví až po určité době. V případě podlahového 
topení počítejte s prodlevou změny teploty místnosti v důsledku změny teploty topné vody 3-6h.

Přehled Chod TUV

TUV

Objekt

Přehled Chod TUV

Přehled

Objekt

Grafy

Nastavení

TUV Další

Sekce pro zobrazení času, úspěšně připojenou službuSinclair Route 
(cloud), připojení ethernetu

Grafy vybraných hodnot. 
Teplota venkovní, teplota objektu, teplota výstupní vody, teplota TUV. 
Požadovaný výkon.

Rozšířené nastavení parametrů technologie tepelného čerpadla. V sekci je 
možné nastavit chování venkovní jednotky (její maximální výkon), parametry 
chlazení, nastavení ethernetové sítě a další...

Sekce obsahuje nastavení parametrů ohřevu bazénu a využívání tepla ze 
sekundárního zdroje.

Nastavení parametrů ohřevu TUV. V sekci je možné nastavit teplotu TUV, 
časové programy ohřevu a cirkulace,  sledování sazby dodavatele 
el. energie pro ohřev TUV, chování bivalentního zdroje a další...

Nastavení parametrů topení / chlazení objektu. V sekci je možné nastavit 
ekvitermní křivky, útlumy, sledování sazby dodavatele el. energie pro 
topení / chlazení, požadovanou teplotu místnosti, chování bivalentního zdroje
a další...

Základní obrazovka. Slouží k zapnutí / vypnutí TČ, ohřevu TUV. Zobrazuje 
přehled nejdůležitějších hodnot a umožňuje vstup na obrazovku stavů a poruch 
(tlačítko Více... → Stavy a poruchy) a vstup na obrazovku měření dodaného 
tepla (tlačítko Více... → Kalorimetr)   

Sekce objektu
Zobrazuje mód topení / 
chlazení, teplotu objektu, běh 
oběhového čerpadla, stavy 
objektu,  hlavní vypínač chodu 
topení / chlazení

Sekce TUV
Zobrazuje  teplotu TUV, běh 
cirkulačního čerpadla, stavy 
ohřevu hlavní vypínač ohřevu 
TUV

Sekce přehledu
Zobrazuje  teploty a parametry 
vybraných hodnot, stavy 
provozu, výkon venkovní 
jednotky, ikonu ekonomického 
provozu, vstup do hlavního 
menu a vstup do rozšířeného 
přehledu, který obsahuje historii 
poruch, měření dodaného tepla 
a další.... 



 Vážený spotřebiteli,
děkujeme Vám za zakoupení tepelného čerpadla řady S.THERM. Věříme že budete s tímto zařízením spokojeni 
a že Vám do vašeho domova přinese tepelnou pohodu.
Jedná se o poměrně složité zařízení a proto věnujte tomuto návodu k obsluze zvýšenou pozornost. Tímto
návodem k obsuze  Vás seznámíme s použitím, umístěním, konstrukcí a dalšími informacemi.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Tepelné čerpadlo řady S-Therm je určeno pro zvýhodněné sazby pro tepelné čerpadlo d56 nebo pro sazbu pro 
přímotopné vytápění d46.
Před připojením na síť musí být vydáno povolení příslušného rozvodného závodu.
Připojení, opravy a kontroly el. instalace může provádět jen podnik oprávněný k el. instalacím. Bez potvrzení 
odborné firmy o provedení el. instalace je záruční list neplatný.

 

 

  

1.KOMPLETNOST VÝROBKU

Tepelné čerpadlo řadyS-THERM je řešeno jako splitové (dělené).
Vnitřní jednotka: GSH-IRAD
venkovní jednotka: GSH-xxERAD
čidlo venkovní teploty
čidlo TUV
Návod k použití
Záruční list

2.POUŽITÍ

Tepelné čerpadlo řady S-Therm je určeno pro vytápění rodinných domů nebo menších průmyslových objektů.
Výrobek je určen pro připojení na nízkoteplotní topnou soustavu. Ideální topnou soustavou jsou především 
podlahové, stěnové a stropní vytápění. Připojení klasických nástěnných radiátorů je teoreticky možné ale je 
limitováno maximální výstupní teplotou topné vody 50°C. (60 °C verze HP) Při této teplotě je ale horší COP
(účinnost). Tepelné čerpadlo může být použito i pro chlazení. U chlazení je výstupní teplota omezena nad 
kondenzační teplotu. Tepelné čerpadlo není vhodné pro použití pro chlazení s teplotou chladící vody pod 
kondenzační teplotou např. fancoily. Dochází ke kondenzaci na vnitřním vybavení vnitřní jednotky a k jejímu
poškození. Vhodnou chladící soustavou jsou chladící stropy, kde ke kondenzaci nedojde.

3. TECHNICKÝ POPIS VÝROBKU

Základní konstrukční prvky:
- venkovní jednotka. 
 Je zhotovena z ocelového plechu s kvalitní antikorozní úpravou zhotovenou pomocí elektrostatického 
práškového laku. Srdcem je invertní DC dvojitý  kompresor, který je v oblasti tepelných čerpadel pokrokovou 
novinkou a je zárukou spolehlivosti a dlouhé životnosti. Dále obsahuje výparník s antikorozní úpravou a životností 
přes 30let, ventilátor(y) s proměnnými otáčkami, elektronický expanzní ventil, kontrolní a měřící prvky. 

- vnitřní jednotka. 
 Srdcem je kvalitní deskový výměník chladivo/voda. Další podstatnou částí je kvalitní regulátor Teco  se 
sofistikovaným software, který má na starosti nejen chod samotného tepelného čerpadla, ale i celkovou regulaci 
teploty v objektu. Regulátor zajišťuje kaskádní regulaci tepelného čerpadla s bivalentním zdrojem, kdy při 
nedostatku výkonu tepelného čerpadla připíná dvojstupňově bivalentní zdroj. Nabízí také možnost připojení PC 
přes webové rozhraní pro komfortní a efektivní obsluhu tepelného čerpadla. Dále obsahuje jistící, měřící a 
regulační  prvky.
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4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

 

 

 

 

  

   

Tepelné čerpadlo je elektrické zařízení pracujícím s napětím 400V! Zařízení může instalovat a servisovat pouze
elektrotechnik s patřičným oprávněním. V případě požáru nehaste vodou ani pěnovými přístroji. Použijte pouze
práškový nebo sněhový hasící přístroj!

Při úniku chladiva  vypněte všechny jističe umístěné na vnitřní jednotce, kontaktujte servisní organizaci uvedenou
na štítku na vnitřní jednotce. Chladivo R410A je nehořlavé, nevýbušné a netoxické. V žádném případě se
nesnažte únik chladiva zastavit sami. Vyvíjí velmi nízké teploty (až -50°C).  V případě úniku ve vnitřních částech 
objektu místnost větrejte. V případě nadýchání par chladiva nebo požárních splodin dopravte postiženého na
větrané místo a zavolejte lékařskou pomoc: telefonní číslo 112. V případě zasažení kapalným chladivem okamžitě
místo vysušte a zahřejte např. dekou. V případě zasažení kapalným chladivem očí vypláchněte přebytkem vody a 
zavolejte lékařskou pomoc: telefonní číslo 112.

V případě požáru odpojte zařízení od elektrické sítě a haste sněhovým nebo práškovým hasícím přístrojem.

Při úniku topné vody vypněte všechny jističe umístěné na vnitřní jednotce a kontaktujte servisní organizaci
uvedenou na štítku na vnitřní jednotce.

Při manipulaci s chladivovým potrubím (čištění, údržba) použijte ochranné pracovní pomůcky (rukavice, brýle...). 

Nestrkejte do prostru ventilátoru venkovní jednotky ruce ani další předměty, hrozí vážné poranění!

Nevystavujte se delší dobu výronu vzduchu venkovní jednotky. Hrozí vážné podchlazení!

Dále je nutné dodržet tyto zákonné podmínky:

ČSN EN 378-4:2008 čl. 6.5
Všechny části chladících zařízení, např. chladivo, olej, teplonosná látka, filtr, dehydrátor, izolační materiál, musí
být v souvislosti s údržbou, opravou a vyřazováním rekuperovány, opětně použity a/nebo správným způsobem
zlikvidovány.

ČSN EN 378-4:2008 čl. 6.2
S použitým chladivem, které není určeno pro opětné použití, se musí zacházet jako s odpadem určeným k
bezpečné likvidaci. Musí být zabráněno emisím do okolního prostředí.

ČSN EN 378-4:2008 Příloha A
Použitý olej rekuperovaný z chladícího zařízení, který nelze regenerovat, musí být uskladněn ve vhodném 
samostatném kontejneru a musí se s ním zacházet jako s odpadem určeným k bezpečné likvidaci.

ČSN EN 378-4:2008 čl. 6.5
Je nutné zabezpečit, aby jiné komponenty chladícího zařízení, které obsahují chladivo a olej, byly také správným 
způsobem zlikvidovány.

ČSN EN 378-4:2008 čl. 6.6
Veškeré činnosti rekuperace a opětného použití chladiva a jeho zdroj musí být zaznamenány v provozním deníku
chladícího zařízení (viz EN 378-2).

SKLADOVACÍ A PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Venkovní jednotka GSH-xxERAD

Neprašné, neagresivní prostředí
Teplota -10 až +45 °C
Vlhkost (relativní) max 90%

Venkovní jednotka musí být skladována a přepravována ve svislé poloze a v originálním obalu, případně je třeba 
zajistit aby nebyly poškozeny křehké díly (výparník)!

Vnitřní jednotka GSH-IRAD

Neprašné, neagresivní prostředí
Teplota +5 až +45 °C
Vlhkost (relativní) max 70%



5. PRINCIP ČINNOSTI

Tepelné čerpadlo je zařízení na získávání nízkoteplotní energie ze zvoleného zdroje a její převod do vyšší teplotní 
hladiny. Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda využívá teplo z okolního vzduchu. Srdcem tepelného čerpadla je 
výkonný kompresor pomocí kterého je v hermeticky uzavřeném okruhu chladivo stlačováno a posléze 
expandováno. Přitom se využívá výhodných vlastností chladícího média. V našem případě se jedná o ekologické 
chladivo R410. Na vstupní straně (venkovní jednotka a její výparník) je pomocí ventilátoru venkovní vzduch 
proháněn přes teplosměnnou plochu výparníku. V něm koluje chladivo, které prošlo expanzním ventilem a prudce 
se ochlazuje na teplotu, která je nižší než teplota okolního vzduchu. Chladivo se ve výparníku ohřeje (např. z 
mínus 17 °C na mínus 10°C) a toto získané teplo je uloženo v chladivu a dále je kompresorem "stlačeno" a 
distribuováno do kondenzátoru (vnitřní jednotky). Ve vnitřní jednotce v deskovém kondenzátoru chladivo 
kondenzuje a tím předává teplo do topného média (topná voda). Zkondezované chladivo pak míří do expanzního 
ventilu a celý cyklus se neustále opakuje.

6. MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ

Montáž zařízení musí provést odborná firma autorizovaná výrobcem. Nepokoušejte se instalovat zařízení 
svépomocí. Může dojít ke zničení zařízení nebo poranění osob.
Vnitřní jednotka je v provedení pro zavěšení na stěnu. Její poloha v místnosti musí být zvolena tak aby byl možný 
volný přístup k regulačním a jistícím prvkům a při provádění servisu. Více obrázek pod textem.
Venkovní jednotka je v provedení pro přišroubování na podstavec dodávaný výrobcem jako příslušenství. 
Podstavec je nutný pro správné odtávání výparníku. Tento podstavec musí být pevně přimontován nejlépe k 
betonové podložce o rozměrech, které vyloučí převrácení jednotky při poryvu větru. Její poloha musí být  volena 
tak aby mohl vzduch volně proudit k výparníku a aby bylo možné provádět servisní zásahy. Více obrázek pod 
textem a servisní a instalační manuál na str. 17. Poloha venkovní jednotky v husté zástavbě musí být zvolena tak 
aby šum ventilátoru nenarušoval povolené hlukové normy v dané aplikaci. V některých případech je vhodné 
provést hlukově zátěžovou zkoušku.

500 mm

100 mm
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a a při úniku má teplotu až  -50°C!PMdosahuje tlaku až 4,5
Nesnažte se provést propojení chladivového okruhu sami! Hrozí vážné poranění chladící látkou. Chladící látka 

ÍNĚNROZOPUÉTIŽELŮD

po dohodě a proškolení odborná firma v oboru služeb klimatizace, chladírenství. Dále viz. Instalační manuál.
Propojení chladivového okruhu jednotek tepelného čerpadla může provést jen autorizovaná instalační firma nebo 

UHURKOOHÉVOVIDALHCÍNEJOPORP7. 



 BIVALENTNÍ ZDROJ 

Tepelná čerpadla S-Therm obsahují integrovaný elektrokotel o výkonu 6kW. Tento elektrokotel vyrovnává ztrátu 
výkonu tepelného čerpadla při extrémních podmínkách. Při nutnosti použití externího bivalentního zdroje je nutné 
zajistit aby tento zdroj (elektrokotel, plynový kotel, atp...) byl vybaven všemi bezpečnostními prvky (tepelná 
ochrana, tlakový pojiš ventil, el. jišťení). Tento přídavný bivalentní zdroj je obsluhován tepleným čerpadlem pouze 
pasivně. To znamená, že musí mít vlastní regulaci aby nedošlo k překročení teploty topné vody například pro 
podlahové topení.  

 8. OŽIVENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA

Před spuštěním tepelného čerpadla je nutné zavodnit okruh. Zavodňuje se na základní tlak 1-1,5 baru. Podle 
výšky vodního sloupce otopné soustavy se základní tlak navýší o 0,1 baru na každý metr výšky. Poté je nutno 
okruh dokonale odvzdušnit. Odvzdušnění vnitřní jednotky se provádí odvzdušňovacím šroubem  oběhového 
čerpadla a případně na horním šroubení deskového výměníku. Po spuštění oběhového čerpadla musí dojít k 
dokonalému odvzdušnění deskového výměníku, který je signalizován zklidněním chodu oběhového čerpadla. 
Před spuštěním kompresoru se doporučuje nechat běžet oběhové čerpadlo alespoň 10min.  
Po zavodnění a odvzdušnění může být odzkoušeno elektrické vybavení tepelného čerpadla. 

Popis jistících prvků (jističů elektrického obvodu) tepelného  čerpadla.

BIVALENT - jištění bivalentního zdroje
VENKOVNÍ JEDNOTKA - jištění přívodu venkovní jednotky 
TECHNOLOGIE - jištění technologie vnitřní jednotky (regulace, 3-cestný ventil, oběh. čerpadlo...)
OHŘEV TUV - jištění technologie ohřevu TUV

Jistící prvky tepelného čerpadla
*-tří fázové provedení

NOUZOVÝ VYPÍNAČ
PŘI  ÚNIKU CHLADIVA

BIVALENTNÍ ZDROJ
VENKOVNÍ JEDNOTKA
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9. Obsluha regulátoru GSH-IRAD Unity Color

Základní obsluha regulátoru:
K základní obsluze tepelného čerpadla slouží grafický dotykový panel. 

Sekce regulátoru (po stisku tlačítka „MENU”)

Prvky na displeji, kterými je možné měnit hodnoty, zapínat či vypínat funkci nebo odkazují na další stránku mají část nebo celou 
plochu oranžové barvy. Po stisknutí prvku je buď zobrazena odkazovaná stránka nebo je zobrazen panel pro úpravu parametru, 
který se dynamicky mění podle typu parametru. V sekcích Objekt, TUV, Grafy, Nastavení a Další jsou hodnoty uspořádané do 
svislých seznamů rozdělenými stranami. K posunu stran slouží šipky v pravé části obrazovky.

 
Popis ovládacího panelu GSH-IRAD

Přehled

Objekt

Grafy

Nastavení

TUV Další

Grafy vybraných hodnot. 
Teplota venkovní, teplota objektu, teplota výstupní vody, teplota TUV. 
Požadovaný výkon.

Rozšířené nastavení parametrů technologie tepelného čerpadla. V sekci je 
možné nastavit chování venkovní jednotky (její maximální výkon), parametry 
chlazení, nastavení ethernetové sítě a další...

Sekce obsahuje nastavení parametrů ohřevu bazénu a využívání tepla ze 
sekundárního zdroje.

Nastavení parametrů ohřevu TUV. V sekci je možné nastavit teplotu TUV, 
časové programy ohřevu a cirkulace,  sledování sazby dodavatele 
el. energie pro ohřev TUV, chování bivalentního zdroje a další...

Nastavení parametrů topení / chlazení objektu. V sekci je možné nastavit 
ekvitermní křivky, útlumy, sledování sazby dodavatele el. energie pro 
topení / chlazení, požadovanou teplotu místnosti, chování bivalentního zdroje
a další...

Základní obrazovka. Slouží k zapnutí / vypnutí TČ, ohřevu TUV. Zobrazuje 
přehled nejdůležitějších hodnot a umožňuje vstup na obrazovku stavů a poruch 
(tlačítko Více... → Stavy a poruchy) a vstup na obrazovku měření dodaného 
tepla (tlačítko Více... → Kalorimetr)  



Popis jednotlivých sekcí

- Přehled - úvodní obrazovka

Sekce objektu
Zobrazuje mód 
topení / chlazení, 
teplotu objektu, 
běh oběhového 
čerpadla, stavy 
objektu,  hlavní 
vypínač chodu 
topení / chlazení

Sekce TUV
Zobrazuje  
teplotu TUV, běh 
cirkulačního 
čerpadla, stavy 
ohřevu hlavní 
vypínač ohřevu 
TUV

Sekce přehledu
Zobrazuje  teploty a parametry 
vybraných hodnot, stavy provozu, 
výkon venkovní jednotky, ikonu 
ekonomického provozu, vstup do 
hlavního menu a vstup do rozšířeného 
přehledu, který obsahuje historii 
poruch, měření dodaného tepla a 
další.... 

Sekce pro zobrazení času, úspěšně připojenou službu Sinclair Route 
(CLOUD), připojení ethernetu (ETH1) 

Přehled

Provoz tepelného čerpadla. K topení / chlazení / ohřevu TUV  je použito tepelné čerpadlo

Provoz sekundárního zdroje. K topení je použito sekundárního zdroje. Pro TUV je použito tepelné čerpadlo.

Odtávání. Venkovní jednotka odtává. Ohřev TUV je přerušen.

Příliš nízká teplota venkovního vzduchu. K vytápění je využito zcela bivalentního zdroje (interního elektrokotle).

Ekonomický provoz. Ikona se zobrazuje pokud teplota výstupní vody nepřekročí 45°C a výkon je menší než 50%.

Ohřev TUV je blokován časovým programem.

Antilegionella. V zásobníku TUV je spuštěn elektro-ohřev pro likvidaci legionelly.

e

Význam grafických symbolů

Význam textových proměnných

Útlum   - aktivní útlum, parametry se nastavují v sekci Objekt
Vys. sazba!  - provoz je blokován dodavatelem el. energie 
TUV ohřev  - ohřev TUV tepelným čerpadlem
TUV el. dohřev - ohřev TUV el. spirálou
Vysoušení  - aktivní program vysoušení podlah
Bazén ohřev  - ohřev bazénu tepelným čerpadlem
Bival 1st. 2st.  - provoz bivalentního zdroje (1st. - první stupeň (2kW), 2st. - druhý stupeň (4kW))
Venk.T   - teplota venkovního vzduchu
Výstup  - teplota výstupní vody
Ekviterm  - teplota spočítaná ekvitermní křivkou pro hlavní okruh
Oběh   - výkon oběhového čerpadla
Objekt   - teplota objektu
IQ kor.   - IQ korekce - korekce aplikovaná na ekvitermní křivku podle teploty objektu



Sekce - Více...
 2.okruh   - otevření směšovacího ventilu 2. okruhu
 Ekvit.2    - teplota spočítaná ekvitermní křivkou pro 2. okruh
 Výst.2    - teplota výstupní vody do 2. okruhu
 Venkovní teplota  - teplota okolního vzduchu
 Komp.    - otáčky kompresuru
 Vent.    - otáčky ventilátoru
 Motohodiny   - počet motohodin (hodin provozu) tepelného čerpadla

Sekce - Kalorimetr
 Průtok vody   - průtok vody vnitřní jednotkou
 Aktuální výkon  - tepelný výkon dodávaný tepelným čerpadlem
 Dodaný výkon  - dodaný výkon od posledního resetu kalorimetru
 Výkon oběh. čerp. - výkon oběhového čerpadla
 Tlak vody   - tlak vody v systému
 Výst./Vrat   - teplota vody  výstupní / vratná

Sekce - Stavy a poruchy
 Kód stavů a poruch - čtyř místný kód 

 1. číslice zleva:  1 - Zámrazová ochrana (teplota výstupní vody klesla pod bezpečnou úroveň)
   2 - Nedostatečný průtok (průtok vody klesl pod bezpečnou úroveň)
   3 - Porucha venkovní jednotky
   4 - Nízký tlak vody (tlak vody v systému klesl pod 0,9 Bar)

 2. číslice zleva:  1,2 - Vadné čidlo teploty výstupní vody
   3,4 - Vadné čidlo teploty vratné vody
    
 3. číslice zleva:  1,2 - Vadné čidlo teploty bazénu
   3,4 - Vadné čidlo teploty 2. okruhu 

 4. číslice zleva:  1,2 - Vadné čidlo venkovní teploty 
   3,4 - Vadné čidlo teploty objektu
   5,6 - Vadné čidlo teploty TUV
   7,8 - Vadné čidlo akumulační nádoby

 První dvě číslice zleva signalizují kritickou poruchu, při které je provoz tepelného čerpadla pozastaven nebo omezen.

 Autoreset poruchy - Funkce autoresetu poruchy. Pokud porucha pomine je tepelné čerpadlo opět automaticky                           
spuštěno. Tato funkce je aktivní v maximálně pěti případech, pak se deaktivuje.

 
 Historie poruch - Historie poruch zaznamenává posledních 10 poruch. 

Popis jednotlivých sekcí

- Přehled - úvodní obrazovka
Přehled



Popis jednotlivých sekcí

- Objekt

Položky seznamu
str. 1 Sledovat sazbu - sledování sazby dodavatele el. energie pro vytápění / chlazení domu
 Mód - topení / chlazení - přepínání režimu topení / chlazení
 Používat čidlo objektu - použití čidla objektu pro korekci ekvitermní křivky (IQ ekviterm) (pokud je připojeno)
 Požadovaná T objektu - cílová teplota objektu pro IQ ekviterm a cílová teplota objektu pro chlazení 
 Požadovaná T chladící vody - požadovaná teplota chladící vody; tepelné čerpadlo je konstruované pro chlazení nad         

kondenzační teplotou (chladicí stropy a pod...)
str. 2 Korekce výstupní vody- korekce, která je aplikovaná na aktuální vypočtenou hodnotu ekvitermní křivky; používá se 

ke krátkodobé úpravě teploty výstupní vody (např. pro pokrytí nenadálé teplotní  ztráty nebo zisku - silný vítr, 
párty, a pod.)

 Velikost IQ korekce - při regulaci teploty objektu čidlem objektu je ekvitermní křivka, která musí být vždy  správně 
nastavena, korigována funkcí IQ korekce 

 IQ korekce - zobrazuje aktuální vypočtenou hodnotu IQ korekce
IQ korekce = ((T objektu - T objektu požadovaná) * koeficient IQ korekce) + teplota vypočtená ekvitermní křivkou. 

 Ekviterm. T hlavní - aktuální teplota vypočtená dle ekvitermní křivky

Ekvitermní křivka - vysvětlení pojmu

 

Ekvitermní regulace je takový druh teplotní regulace, kdy výstupní voda tepelného zdroje (tepelného čerpadla) je
nastavena podle teploty venkovního prostředí. Čím je venkovní teplota nižší tím je teplota topné vody vyšší. To
přináší opravdu významné úspory ve spojení s tepelným čerpadlem, které rychle ztrácí efektivitu s roustoucí
teplotou topné vody. Ekvitermní regulace přináší při správném nastavení také teplotní pohodu v obytných
místnostech v podobě stabilní teploty bez výkyvů.

V tepelném čerpadle  S-THERM jsou použity dvě pomůcky pro komfortní nastavení ekvitermní křivky:

1. Neo Ekviterm - Automatická korekce, která požadovanou změnu teploty topné vody zanese do ekvitermní křivky
aniž byste museli zdlouhavě přepočítávat kterou hodnotu a o kolik změnit.

2. IQ Ekviterm - Automatické jemné doladění ekvitermní křivky podle rozdílu požadované a aktuální teploty obytných
prostor. Tato pomůcka je vhodná pro otopné soustavy s dobrou dynamikou. (Radiátory, fancoily, stropní topení a
pod.)U otopných soustav se špatnou dynamikou (podlahové topení, stěnové topení) se doporučuje regulace jen
podle standardní ekvitermní křivky.

Doporučený postup nastavení ekvitermní křivky:

1. Nastavte výchozí hodnoty teploty topné vody ekvitermní křivky přibližně takto:

2. V případě, že teplota v místnosti je např. o 2 stupně vyšší, než požadujete, zadejte automatickou korekci  -3°C. 
Při rozdílu teploty v místnosti např o 1°C nižší, než požadujete,  zadejte korekci +2°C atd. Maximální korekce 
je +/- 3°C pro jedno zadání. Regulátor sám upraví ekvitermní křivku podle aktuální venkovní teploty. Při změně 
venkovních podmínek a nutnosti další korekce topné vody opět zadáte potřebnou korekci. Takto se dopracujete 
k nastavení ekvitermní křivky, která už nebude vyžadovat další korekce a bude v obytných prostorech udržovat 
stálou teplotu. Korekce zadávejte uváženě a až po ustálení podmínek.

3. Při správně nastavené ekvitermní křivce můžete použít IQ ekviterm, který sleduje rozdíl mezi nastavenou a aktuální 
teplotou místnosti a v případě rozdílu změní automaticky teplotu topné vody. To je vhodné pro pokrytí 
neplánovaných teplotních zisků (slunce, krb, větší počet lidí atp.) nebo ztrát (vítr, větší vlhkost venk. vzduchu 
atp.)

Správné nastavení ekvitermní křivky u tepelného čerpadla je velmi důležité a přínosné pro opravdu znatelnou úsporu 
nákladů na vytápění.

Objekt

Podlahové topení:
venkovní teplota (nelze měnit) teplota topné vody
-20°C     38°C
-7°C    33°C
6°C    28°C
19°C    22°C

Radiátory:
venkovní teplota (nelze měnit) teplota topné vody
-20°C     55°C
-7°C    45°C
6°C    35°C
19°C    23°C



Popis jednotlivých sekcí

- Objekt

str. 2  Ekviterm. T 2. okr - nastavení ekvitermní křivky 2. okruhu (stejný princip jako u hlavního okruhu)
 Útlumová tabulka - nastavení omezení výstupní teploty vody a případné omezení výkonu venkovní jednotky po určitý 

čas. Dvě časové pásma pro každý den. Uvnitř časového pásma pracuje tepelné čerpadlo v normálním režimu, 
mimo něj je v útlumu. Hodnota nastaveného útlumu sníží teplotu výstupní vody o tuto hodnotu. Pokud je útlum 
nastaven na 0°C, nastavení času se s výjimkou omezení výkonu venkovní jednotky (pokud je požadováno) 
neprojeví.

str. 1 Požadovaná T TUV - požadovaná teplota TUV ( doporučená je 44-48 °C)
 Požadovaná hystereze TUV - požadovaná hystereze (určuje rozdíl teplot při které se spouští nabíjení TUV)
 Zpoždění el. dohřevu TUV - určuje čas, kdy je k ohřevu použito tepelného čerpadla; po uplynutí tohoto času je 

nabíjen zásobník TUV pomocí el. patrony zatímco tepelné čerpadlo vytápí objekt.
 Dezinfekce - zapíná a vypíná dezinfekci TUV zásobníku; v pevně zvoleném čase ( sobota 1:00 - 10:00 ohřívá 

zásobník pouze pomocí elektrické topné patrony na zvolenou teplotu) 
 Požadovaná T dezinfekce - požadovaná teplota dezinfekce zásobníku proti legionelle (min 60°C)
 Sledovat sazbu pro ohřev TUV - určuje zda je ohřev TUV blokován zvýšenou sazbou distributora el. energie
str. 2 Cirkulace TUV - řízení provozu cirkulačního čerpadla TUV (pokud je nainstalováno)
 Časový program cirkulace - časový program cirkulačního čerpadla TUV (dva časové úseky za den)
 Časový program TUV - časový program nabíjení TUV (jeden úsek za den)
 

 Zobrazení grafů vybraných hodnot
str. 1  Výstupní voda
str. 2  Požadovaný výkon
str. 3  Venkovní teplota
str. 4  Teplota TUV
str. 5  Teplota objektu
  

Objekt

TUV
- TUV

- Grafy
Grafy



Nastavení

Popis jednotlivých sekcí

- Nastavení

str. 1  Proudové omezení na 1f - omezení proudu na první fázi, kde u jednofázových venkovních jednotek dochází při 
souběžném provozu s bivalentním zdrojem k přetížení; tato funkce určí, že se první stupeň bivalentního zdroje 
nebude používat pro bivalentní provoz

 2 okruh - určuje zda je použito řízení druhého okruhu (externí míchací armatura)
 Max. výkon venkovní jednotky - umožňuje omezit výkon venkovní jednotky (používá se zejména pro omezení 

hlučnosti)
 Pouze v době útlumu - určuje zda je omezení výkonu použito jen v době útlumu
 Bivalentní provoz - teplota pod kterou je k vytápění využito pouze bivalentního zdroje
 Chladící voda - požadovaná teplota výstupní vody v režimu chlazení ( je třeba dodržet teplotu nad kondenzační 

teplotou cca 18 °C a více)  
str. 2 Datum / čas - nastavení data a času
 Webserver - jméno - přihlašovací jméno k webserveru
 Webserver - heslo - přihlašovací heslo k webserveru
 Uložená data - uložená data z provozu tepelného čerpadla (přístup je možný pouze z PC)
 Nastavení síťě - nastavení parametrů připojení k ethernetové síti
str. 3 Servisní přístup - vstup pouze pro servisního technika

str. 1 Sekundární zdroj - určuje zda může být použit sekundární zdroj (kotel na TP, krbová vložka, solární panely a pod.)
 Teplota nádoby sek. zdroje -  aktuální teplota v akumulační nádobě sekundárního zdroje
 Hystereze sek. zdroje - hystereze pro provoz sekundárního zdroje. Pokud je teplota vody v aku nádobě 

sekundárního vyšší než teplota vypočtená ekvitermní křivkou + hystereze je tč zastaveno a spuštěno oběhové 
čerpadlo, které odebírá teplo z aku nádoby pro ohřev objektu. 

 Bazén - ohřev bazénu zapnutí / vypnutí
 Teplota bazénu - aktuální teplota v bazénu
str. 2 Požadovaná teplota bazénu -  požadovaná teplota pro bazén
 Požadovaná hystereze bazénu - hystereze pro ohřev bazénu
 Teplota top.v. ohřevu bazénu -  teplota výstupní vody, kterou bude ohřívána bazénová voda
 Časový program pro ohřev bazénu - časový program pro ohřev bazénu (jeden úsek za den)

- Další
Další



10. MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ OBSLUHY

INTERNET INTERNET

WI-FI

WI-FI

ETHERNET 100Mbit FD

      OBSLUHA WEBOVÉHO SERVERU 

Pro připojení k webovému serveru tepelného čerpadla musí být regulátor TČ zapojen v ethernetové síti a správně 
nakonfigurován. Poté můžete přistupovat k webovému rozhraní z internetového  prohlížeče počítače, který podporuje 
standard XML např. Firefox, zadáním jeho IP adresy do adresního řádku prohlížeče. Tento počítač musí být ve 
stejné fyzické síti ethernet. V případě, že požadujete ovládání tepelného čerpadla z internetové sítě, kontaktujte 
svého poskytovale připojení k internetu. Výchozí IP adresa tepelného čerpadla je "192.168.134.176 ". Uživatelské 
jméno je "neore" a heslo je "neore". Tuto adresu a další nastavení můžete změnit v sekci „Nastavení” v regulátoru 
tepelného čerpadla.

Obsluha tepelného čerpadla přes webový server je intuitivní a ovládání má stejný charakter jako ovládání z panelu 
regulátoru. 



      

 

    

 

   SLUŽBA SINCLAIR ROUTE 

 

Sinclair route je nová služba pro tepelná čerpadla S-therm, která zabezpečí přístup uživatele na webový server
prostřednictvím internetu, a to bez nutnosti veřejné IP adresy a přesného mapování routeru. Postačí když má tepelné 
čerpadlo přistup k internetu, stejně jako kterýkoli jiný počítač v domácnosti.

Pro připojení tepelného čerpadla do Sinclair Route je nutné kontaktovat svého dodavatele tepelného čerpadla, nebo 
požádat o založení účtu prostřednictvím emailu na adrese info@sinclair-solutions.com. Služba Sinclair Route je
zpoplatněna. Po zaplacení jednorázového poplatku obdržíte přihlašovací údaje, které je nutné zadat do systému 
tepelného čerpadla v sekci webového serveru (Nastavení -> Nastavení sítě).

  

    DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Aby byla služba Sinclair Route dostupná, je nutné, aby router, přes který je tepelné čerpadlo připojeno k 
internetu, měl povolen odchozí TCP port 8080.



oběhové čerpadlo

expanzní nádoba

11. ÚDRŽBA

Tepelné čerpadlo je díky své konstrukci nenáročné na údržbu. Základní údržbu provede servisní organizace 1x 
ročně. Při této pravidelné údržbě jsou zkontrolovány všechny důležité prvky tepelného čerpadla. Zejména správné 
množství chladiva v okruhu a činnost chladivového okruhu. 

Důležité je sledovat stav výparníku venkovní jednotky. Její případné vyčištění docílíme nejlépe zahradním 
ostřikovačem s horkou vodou. Tímto způsobem vyčistíme výparník od náletů i od případného zmrazku (ledu).

Nepoužívejte vysokotlaké čističe a žádné mechanické pomůcky (kartáče atd.). Výparník je velice 
jemný a mohl by se poškodit. Před čištěním výparníku venkovní jednotky vypněte hlavní jistič
ve vnitřní jednotce!

Vnitřní jednotka vyžaduje minimální údržbu. Pro čištění jejího vrchního krytu od prachu používejte pouze vlhkou 
utěrku a dbejte zvýšené pozornosti při práci pokud je tepelné čerpadlo v chodu a pod napětím. Doporučujeme 
údržbu vnitřní jednotky provádět mimo topnou sezónu a bez napětí. 

Před topnou sezónou zkontrolujte činnost oběhového čerpadla. Zejména jestli nedošlo k jeho zaseknutí.
 Jednou ročně nechte zkontrolovat  také funkčnost expanzní nádoby, pojistného ventilu a zanesení filtru topné 
vody.

Všechny tyto práce raději přenechejte servisní organizaci při její pravidelné kontrole.

Před odstraněním krytu tepelného čerpadla jej odpojte od sítě elektrického napětí. Hrozí zranění a 
případně i smrt po zásahu elektrickým proudem.

   



12. Ochranné funkce

Ochranná 
funkce

Popis Pozn. /
proměnná

Zámrazová 
ochrana

Statická (teplota výstupní 
vody pod 5°C)

Pokud je vnitřní jednotka pod napětím, 
je kontrolována teplota na čidle výstupní vody. 
Pokud klesne pod 5°C je spuštěno oběhové 
čerpadlo a je zapnut první stupeň bivalentu 
(2 kW). Po zvýšení teploty nad 5 °C 
je ochrana opět vypnuta. Tato ochrana je 
aktivní i při vypnutém požadavku na topení. 
Tato ochrana je pevná a funguje jen 
v případě, že je vnitřní jednotka pod napětím 
a jističe technologií nejsou vypnuty. Venkovní 
jednotka není používána.

Během chodu (nastavitelná 
v servisním menu)

Pokud během chodu (topení) klesne teplota 
výstupní vody pod nastavenou teplotu (15°C 
výchozí), je odstavena venkovní jednotka. 
Ohřev výstupní vody přebírá bivalentní zdroj. 
Po překročení 15°C pokračuje bivalentní zdroj 
v ohřevu ještě 30 min. Poté pokračuje řízení 
ohřevu normálním způsobem s venkovní 
jednotkou. Tato ochrana se aktivuje zejména 
při odtávání a nedostatečném průtoku (nebo 
malé tepelné energii v otopné soustavě).  

T zámrz 
- servisní 
přístup

Autoreset 
poruch max. 5x

Kontrola průtoku Hlídání průtoku v závislosti 
na výkonu venkovní jednotky

Pro dodržení deklarované efektivity tepelného 
čerpadla a zachování bezpečného chodu je 
nutné udržovat dostatečný průtok topné vody. 
Minimální průtok je dán vztahem mezi 
výkonem venkovní jednotky a požadovaným 
výkonem oběhového čerpadla. Hodnoty 
minimálního průtoku jsou v grafu minimálního 
průtoku pro jednotlivé typy na straně 32.

Výkon 
venkovní 
jednotky 
- servisní 
přístup
Autoreset 
poruch max. 5x

Hlídání kritického průtoku 
200 l /hod

Pokud při chodu oběhového čerpadla 
poklesne průtok pod 200 l/hod (pevná 
hodnota) je vyvolána chyba průtoku a spuštěn 
program automatického odvzdušnění 
oběhového čerpadla. Odzvdušnění probíhá 
cyklicky 10s stop, 10s 100% výkonu až do 
obnovení průtoku.

Změna průtoku při odtávání 
a chlazení.

Při odtávání venkovní jednotky je automaticky 
zvýšen průtok na 100%. 
V režimu chlazení není oběhové čerpadlo 
řízeno proporcionálně, ale vždy běží na 100%

Kontrola tlaku 
vody

Kontrola tlaku topné/chladící 
vody (nastavitelná v 
servisním menu)

Pokud klesne tlak vody pod stanovenou 
úroveň je aktivována vážná chyba a činnost 
tepelného čerpadla je přerušena.

Min. tlak vody 
- servisní 
přístup

Autoreset 
poruch max. 5x



Ochranná 
funkce

Popis Pozn. /
proměnná

Kontrola čidel Kritická čidla - výstupní voda, 
vratná voda

Pokud je čidlo mimo rozsah (-50 až 120 °C) je 
aktivována vážná chyba a činnost tepelného 
čerpadla je přerušena

Autoreset 
poruch max. 5x

Ostatní čidla Chyba je pouze signalizována a nemá na 
primární činnost tepelného čerpadla vliv. 
Pouze dotčená sekce řídicího systému je 
deaktivována. Např. pokud je vadné čidlo 
TUV je deaktivován ohřev TUV.

Porucha 
venkovní 
jednotky

Venkovní jednotka 
signalizuje chybu

Chyba je pouze signalizována a nemá na 
primární činnost tepelného čerpadla vliv. 
Pokud venkovní jednotka nedodává výkon, je 
automaticky využíván bivalentní zdroj.

Ohřev 
kompresoru

Ohřev kompresoru po 
výpadku napětí

Po obnovení napětí po výpadku je na určenou 
dobu (nastavení v servisním menu) využíván 
bivalentní zdroj. Venkovní jednotka je v 
režimu ohřevu skříně kompresoru. 
Ve výchozím stavu neaktivní. (Je nastaven 
nulový čas) Ve standardní instalaci není nutné 
využívat. Doporučuje se v instalacích, kde 
dochází často k výpadkům napětí na delší 
dobu.

Odložený start 
- servisní 
přístup

Teplotní limity 
výstupní vody

Limituje uživatelské nastavení požadovaných 
teplot na předvolený rozsah. (Výchozí 20 až 
60°C)

Minimální 
teplota 
výstupní vody / 
Maximální 
teplota 
výstupní vody 
- servisní 
přístup

Opětovný start Ochrana kompresoru před 
častými starty

Při cyklování jednotky, kdy je dodávaný výkon 
i na minimální požadavek větší než ztráta 
objektu je touto funkcí omezen počet startů 
kompresoru. 
(Výchozí nastavení : 10 min / 5%)

Opětovný start, 
Práh 
opětovného 
startu 
- servisní 
přístup

Podkročení 
chladící vody

Ochrana před nízkou 
teplotou vody při chlazení

Pokud při chlazení klesne teplota chladící 
vody pod nastavenou teplotu poníženou 
o hodnotu podkročení chladící vody je 
venkovní jednotka odstavena a chlazení 
přerušeno. Po návratu výstupní vody nad 
nastavenou teplotu chladící vody pokračuje 
tepelné čerpadlo v chlazení.

T podkročení 
chladící vody 
- servisní 
přístup

Autoreset poruch 
max. 5x

Omezení autoresetu Pokud se kritická chyba opakuje 5x je 
autoreset chyb deaktivován a tepelné 
čerpadlo je odstaveno. Signalizuje poslední 
chybu.

Autoreset 
poruch max. 5x



Vnitřní jednotka

Montážní podložka
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Poruchy

Stavy a poruchy.

Sekce - Stavy a poruchy
 Kód stavů a poruch - čtyř místný kód 

 1. číslice zleva:  1 - Zámrazová ochrana (teplota výstupní vody klesla pod bezpečnou úroveň)
   2 - Nedostatečný průtok (průtok vody klesl pod bezpečnou úroveň)
   3 - Porucha venkovní jednotky
   4 - Nízký tlak vody (tlak vody v systému klesl pod 0,9 Bar)
   5 - Vadné teplotní čidlo MX (komunikační jednotky) 

 2. číslice zleva:  1,2 - Vadné čidlo teploty výstupní vody
   3,4 - Vadné čidlo teploty vratné vody
    
 3. číslice zleva:  1,2 - Vadné čidlo teploty bazénu
   3,4 - Vadné čidlo teploty 2. okruhu 

 4. číslice zleva:  1,2 - Vadné čidlo venkovní teploty 
   3,4 - Vadné čidlo teploty objektu
   5,6 - Vadné čidlo teploty TUV
   7,8 - Vadné čidlo akumulační nádoby

 První dvě číslice zleva signalizují kritickou poruchu, při které je provoz tepelného čerpadla 
pozastaven nebo omezen.

 Autoreset poruchy - Funkce autoresetu poruchy. Pokud porucha pomine je tepelné čerpadlo opět 
automaticky spuštěno.
Tato funkce je aktivní v maximálně pěti případech, pak se deaktivuje.

 
 Historie poruch - Historie poruch zaznamenává posledních 10 poruch. 



Strukturní kusovník 

Vnitřní jednotka 

GSH-IRAD

   

Ozn.  Popis    Číslo dílu        .
I.1  Výměník    I0002090001   
I.2  Elektrokotel a výstupní díl I0002090002    
I.3  Expanzní nádoba  I0002090003   
I.4  3 cest. ventil s trubkami I0002090004   
I.5  Vstupní díl   I0002090005   
I.6  Oběh. čerpadlo  I0002090006
I.7  Průtokoměr   I0002090007
I.8  Tlakový senzor  I0002090008 
I.9  Řídící jednotka  I0002090009   
I.10  Zdroj nn   I0002090010   
I.11  BTP komunikace  I0002090011 
I.12  Jistič (specifikace)  I0002090012
I.13  Ovládací panel   I0002090013  

I.1I.2 I.7

I.8

I.3

I.4

I.6I.5

I.9

I.10I.11

I.12

I.13



ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU 

 
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo 
elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné 
likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou 
likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa. 

 

INFORMACE O CHLADICÍM PROSTŘEDKU 

 
Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. Údržba a likvidace musí být 
provedena kvalifikovaným personálem. 
Typ chladicího prostředku: R410A 
Složení chladicího prostředku R410A: (50% HFC-32, 50% HFC-125) 
Množství chladicího prostředku: viz přístrojový štítek. 
Hodnota GWP: 2088 (1 kg R410A = 2,088 t CO2 eq) 
GWP = Global Warming Potential (potenciál globálního oteplování) 
 
V případě problémů s kvalitou nebo jiných kontaktujte prosím místního prodejce nebo autorizované servisní 
středisko.  
Tísňové volání - telefonní číslo: 112 
 

VÝROBCE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
1-4 Argyll St.
London W1F 7LD
Great Britain

www.sinclair-world.com

ZÁSTUPCE

SINCLAIR EUROPE spol. s r.o.
Purkyňova 45
612 00 Brno
Česká republika

SERVISNÍ PODPORA 

 
NEPA spol. s r.o. 
Purkyňova 45 
612 00 Brno 
Česká republika 
 
Bezplatná infolinka: +420 800 100 285  
 
www.sinclair-solutions.com 
 
Obchod: info@sinclair-solutions.com, tel.: +420 541 590 140, fax: +420 541 590 124 
Servis: servis@nepa.cz, tel.: +420 541 590 150, fax: +420 541 590 153 
Objednávky: brno-fakturace@nepa.cz 
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