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1. Popis zařízení 
 

1.1 . Všeobecné údaje 
 

            Tepelná čerpadla Amcor PHP ohřejí vodu ve Vašem bazénu za minimálních 

provozních nákladů. Tepelná čerpadla Amcor PHP jsou speciálně vyvinuta pro ohřev vody 

bazénů a koupališť. Tepelná čerpadla fungují na principu vzduch – voda tzn. předávají 

tepelnou energii z okolního vzduchu do bazénové vody. 

 

             Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, 

smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje 

v bezpečném používání. 

 

1.2. Technické údaje: 
 

Tepelný výkon*  : 12 kW 

Tepelný výkon**                              :  8,4 kW       

Elektrický příkon  : 1,8 kW                                                

Elektrické napájení  : 240 V / 50 Hz                                            

Elektrické krytí   : IPX 4                                             

Provozní teplota vzduchu  : 7 - 40 °C 

Povolená teplota temperované vody  : 7 – 40 °C 

Napájecí kabel  : 3 x 2,5 mm
2
  

Nasávání vzduchu   : zadem                           

Výtlak vzduchu   : předem        

Chladivo  : R 407 C  

Připojovací rozměry potrubí   : 50 mm                                       

Vývod kondenzované vody   : spodem                                         

Minimální průtok vody :   5  m3 / hod                                                  

Rozměry  š x v x h  : 1000 / 620 / 300 mm                          

Hmotnost  : 65 kg 

 

*   Při teplotě okolního vzduchu 26 
o
C 

** Při teplotě okolního vzduchu 15 
o
C                          

 

2. Použití a provoz 

 
2.1 . Použití  

 

Tepelná čerpadla řady Amcor PHP byla speciálně vyvinuta pro ohřev vody bazénů a 

koupališť. Tato tepelná čerpadla jsou díky snadné instalaci vhodná jak pro stávající tak pro 

nově budované bazény. 

Tepelné čerpadlo je zařízení, které odebírá tepelnou energii z okolního vzduchu, pomocí 

kompresoru ji přečerpává na vyšší teplotní hladinu a následně dále předává pro potřeby 

vytápění. Účinnost tepelného čerpadla stoupá s rostoucí teplotou okolního vzduchu. Pro 

vytápění venkovních bazénů jsou vhodná právě čerpadla vzduch – voda, neboť mají vysokou 

účinnost a vysoký topný faktor. Topný faktor u tepelných čerpadel Amcor PHP je vyšší než 6, 
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což znamená, že při dodání cca 1 kW energie z napájecí sítě získáme více než 6 kW energie 

pro vytápění. Prakticky tedy získáte více než 80 % energie zdarma. 

Tepelná čerpadla řady Amcor PHP mají titanové výměníky, které jsou odolné vůči chlóru 

a ostatním bazénovým chemikáliím. Dodržujte parametry kvality vody dle Vyhlášky 

238/2011 Sb.! 

Pro maximální účinnost tepelného čerpadla je vhodné kombinovat ohřev se 

zakrýváním hladiny pro minimalizaci tepelných ztrát.  

 

Obrázek č. 1  -  popis tepelného čerpadla 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                                                                      
 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
  

 

2.2.  Umístění a montáž 
 
Tepelné čerpadlo umístěte na vodorovnou plochu nebo na stěnu (v případě montáže na zeď je 

nutné použít konzole odpovídající hmotnosti přístroje – nejsou součástí dodávky). Mezi 

nožičky tepelného čerpadla a vodorovnou plochu (nebo konzoli) umístěte silentbloky, aby 

nedocházelo k přenosu vibrací do konstrukce. Připojte na napájení 240 V / 50 Hz. 

Elektropřipojení proveďte dle ČSN.   Doporučujeme    použít    proudový   chránič  

s vybavovacím   poruchovým   proudem In 30 mA a jističem 16 A 

 ( s motorovou charakteristikou ). Umístění tepelného čerpadla a napájecího obvodu musí 

odpovídat normě ČSN 33 2000. Elektroinstalace čerpadla musí být řádně uzemněna. 

            Tepelné čerpadlo umístěte tak, aby proud vzduchu  směřoval do volného prostoru a 

aby sání nebylo blokováno. Tepelné čerpadlo nelze umístit ve zcela uzavřené místnosti, ale 

pokud možno v prostoru s dostatečným prouděním vzduchu. Přívod a vývod vzduchu 

z tepelného čerpadla musí být zcela volný. V okruhu do 50 cm okolo zařízení se nesmí 

nacházet žádné předměty. Veškeré překážky volného proudění vzduchu snižují účinnost 

tepelné výměny a mohou dokonce způsobit úplné zastavení čerpadla. 

            Minimální vzdálenost od stěny je 50 cm. Tepelné čerpadlo je vybaveno dálkovým 

ovládáním, na kterém je externí regulátor teploty bazénové vody. Dálkové ovládání je 

propojeno s tepelným čerpadlem kabelem v délce 5 m. 

            Kondenzovanou vodu  odvádějte zpět do bazénu nebo do kanalizace. 

           Tepelné čerpadlo instalujte na místo chráněné před deštěm, zařízení by rovněž nemělo 

být vystaveno přímému větru.   
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2.3. Příprava na spuštění a spuštění  

 
           Transport tepelného čerpadla musí být ve svislé poloze. 

Před spuštěním tepelného čerpadla je potřeba nastavit aktuální čas, požadovanou teplotu a 

případně časovač (pouze pro určitý interval sepnutí). Součástí tepelného čerpadla je digitální 

zobrazovací jednotka, která tyto údaje zobrazuje. Při vypnutém tepelném čerpadle displej 

ukazuje aktuální čas. 

Před spuštěním tepelného čerpadla zkontrolujte přívod a vývod vzduchu a zapojení 

potrubí dle schématu. Ujistěte se, že je hlavní vypínač vypnutý. Před samotným spuštěním 

zařízení nejdříve zapněte cirkulační čerpadlo. Po zapnutí čerpadla zkontrolujte zda někde 

neprosakuje voda. Poté zapněte hlavní zdroj napájecí energie. Stroj je vybaven časovým 

zpožděním, ventilátor pracuje o 1 – 3 minuty dříve než kompresor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Nastavení požadované teploty vody 

 

Pro nastavení požadované teploty vody stiskněte tlačítko       nebo      (dále jen šipky). Na 

displeji bliká hodnota požadované teploty vody, šipkami nastavte požadovanou teplotu, po 5 

sekundách se údaj sám uloží.               

 

2.3.2 Nastavení reálného času 

 

Pro nastavení reálného času stiskněte        . Po stisknutí tohoto tlačítka začnou na displeji 

blikat údaje hodin, pomocí šipek nastavte aktuální hodinu.  Máte-li nastaveny hodiny, 

stiskněte znovu tlačítko     , pomocí šipek nastavte aktuální minuty. Po nastavení 

požadovaného údaje se stisknutím tlačítka            vrátíte do hlavního menu.  

 

2.3.3 Nastavení zapnutí časovače 

 

Pro nastavení časovače stiskněte          , rozsvítí se zelená dioda. Po opětovném stisknutí  

tohoto tlačítka se dostanete do režimu časovače -  na displeji začne blikat indikátor hodin, 

pomocí šipek nastavte požadovanou hodinu zapnutí. Máte-li nastaveny hodiny, stiskněte 

znovu tlačítko          , pomocí šipek nastavte požadované minuty.  

Změna zapnutí časovače, stiskněte            a následně           . 

2.3.4 Nastavení vypnutí časovače 

Hlavní vypínač 

Hodiny 

Nastavení 

teploty a 

času 

Digitální zobrazovací jednotka 

Vypnutí 

časovače 

 

Zobrazení zapnutí časovače 

Zapnutí časovače 

Zobrazení vypnutí 

časovače 

Režim ohřevu 
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Pro vypnutí časovače stiskněte        , rozsvítí se červená dioda  . Po opětovném stisknutí 

tohoto tlačítka  se dostanete do režimu časovače - na displeji začne blikat indikátor hodin, 

pomocí šipek nastavte požadovanou hodinu vypnutí. Máte-li nastaveny hodiny, stiskněte 

znovu tlačítko        , pomocí šipek nastavte požadované minuty. Změna vypnutí časovače, 

stiskněte              a následně          .                  

 

2.4.  Provoz 
 

Zařízení pracuje automaticky a dotápí bazénovou vodu na předem nastavenou 

požadovanou teplotu.  

            Je nutné se přesvědčit, že hadice kondenzované vody má trvalý spád a její konec volně 

ústí do odpadové roury. V žádném případě nesmí být konec hadice ponořen do vody. 

            Zařízení používejte pro rozsah teplot okolního vzduchu 7 – 40 
o
C. Mimo tento 

rozsah bude automaticky zablokováno a spustí se opět při dosažení uvedeného rozsahu 

teploty (+ / - 1 
o
C). 

           Používejte tepelné čerpadlo při teplotě temperované vody v rozsahu 7 – 40 
o
C a 

dodržujte parametry kvality vody dle Vyhlášky 238/2011 Sb.!  

            Tepelné čerpadlo nikdy nezakrývejte, nezapínejte pokud je nekompletní (včetně 

krytů) a nebo pokud je bez vody a v provozu není filtrační zařízení. 

 

2.5.    Odstavení z provozu 
 

2.5.1. Odstavení z provozu  

 

            Odpojte tepelné čerpadlo od sítě. V případě možnosti výskytu teplot pod bodem 

mrazu je nutné zařízení dokonale odvodnit aby se předešlo poškození mrazem.  

 

2.5.2 Zazimování 
 

Odpojte tepelné čerpadlo od sítě a uzavřete obtokové kohouty. Vypusťte z čerpadla 

vodu odšroubováním potrubí z obou přípojek filtračního okruhu. Pomocí tlakového vzduchu 

profoukněte tepelné čerpadlo ! Našroubujte potrubí zpět (ale nedotahujte), aby se do čerpadla 

nedostaly nečistoty nebo voda. 

            Na případné poškození výměníku mrazem se nevztahuje záruka, dbejte proto prosím 

na dokonalé vysušení. Doporučujeme nechat provést zazimování odbornou firmou. 

 

2.6. Údržba  
 
            Pro uznání záruky je nutná pravidelná preventivní prohlídka zařízení (placená služba). 

První prohlídku je nutno provést nejdéle 1 rok po zakoupení zařízení a poté v pravidelných 

jednoročních intervalech. Je povinností uživatele kontaktovat servis a domluvit si telefonicky 

nebo písemně termín preventivní prohlídky. 

 

2.6.1.    Čištění zařízení 
 

            Před odstavením zařízení vyčistěte přívod, vypněte zdroj (tím se vyvarujete poškození 

zařízení), vyčistěte kryty od prachu. Při čištění se ujistěte že je tepelné čerpadlo vypnuto 
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(odpojen přívodní kabel). Čistěte pouze vnější části tepelného čerpadla. Do vnitřních prostor 

tepelného čerpadla se nesmí dostat voda ! 

K čištění vnějších částí používejte pouze běžné saponáty nebo čistou pitnou vodu, nikdy 

nepoužívejte ředidla, benzín a jiné hořlaviny. 

            V pravidelných intervalech kontrolujte odtok kondenzátu, případné nečistoty 

odstraňte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Možné poruchy, jejich příčiny a způsoby odstranění 
 

3.1 Poruchy 

 

 

 

 

Porucha Příčina Způsob odstranění 

Nelze spustit 

Porucha v el. napájení před vstupem 

do zařízení 

Překontrolujte el. napájení  

Čekejte na obnovení dodávky energie 

Hlavní vypínač je vypnutý Zapněte jej 

Přepálená pojistka tepelného čerpadla Vyměňte ji –pojistka je umístěna uvnitř 

tepelného čerpadla,v hlavní elektro desce 

Vypnutý proudový chránič Zapněte jej znovu 

Slabý výkon zařízení 

Zablokován přívod vzduchu Vyčistěte přívod 

Zablokován vývod vzduchu Vyčistěte vývod 

1 - 3 minutové zpoždění Čekejte na zapnutí kompresoru 

Nízké nastavení teploty Teplotu nastavte znovu na vyšší 

Únik chladiva z kompresoru Kontaktujte servis ! 

Přístroj působí hluk 

 

Přístroj není postaven / zavěšen 

vodorovně 

Postavte / upevněte přístroj vodorovně 

Přístroj je mechanicky znečištěn Přístroj dle pokynů očistěte 

Chybný chod ventilátoru Přístroj je vystaven silnému větru Umístěte jinam 

Vytéká voda 

Hadice pro odvod vody je uložena se 

spádem, nebo je zlomená 

Hadici zkontrolujte a umístěte správně 

Je-li zlomená kontaktujte servis 

Hadice je chybně nasazena na hrdle Nasaďte hadici správně 

Vývod z tepelného čerpadla je ucpaný Zkontrolujte jej a případně vyčistěte 

Hadice pro odvod vody je ponořena ve 

vodě 

Hadici zkontrolujte a umístěte správně 
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3.2 Chybová hlášení (kódy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo Chybový 

kód 

Popis chyby 

1 EE 1 Blokování proti vysokému tlaku 

2 EE 2 Blokování proti nízkému tlaku 

3 EE 3 Nízký průtok vody 

4 EE 4 nevyužito 

5 PP 1 Porucha teplotního senzoru 

6 PP 2 Porucha senzoru expanzního potrubí 

7 PP 3 Porucha okruhu chlazení - výstup 

8 PP 4 Porucha okruhu chlazení - vstup 

9 PP 5 Porucha čidla teploty vzduchu 

10 PP 6 Přetížení kompresoru 

11 PP 7 Je-li teplota venkovního vzduchu ＜ 0℃, tepelné čerpadlo se automaticky vypne 

(není chyba) – nepracuje, ale je v provozu, při zvýšení teploty se automaticky spustí 
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4. Záruka 
 

 

4.1. Záruční podmínky 
 

            Při dodržování způsobu používání uvedeného v této dokumentaci ručíme, že výrobek 

bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami, 

technickými údaji v kap. 1 této dokumentace  to po dobu 24 měsíců ode dne převzetí 

objednatelem. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na součásti s nižší životností, než je uvedená 

záruční lhůta, např. na tepelné pojistky apod. 

            Vyskytne-li se v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem ani 

neodvratnou událostí ( např. živelnou pohromou ) a nejedná-li se o vadu součásti s nižší 

životností, než je uvedená záruční lhůta, bude zařízení bezplatně opraveno za předpokladu, že: 

 

- od doby převzetí do doby reklamace neuplynulo více než 24 měsíců, 

 

- zařízení bylo řádně udržováno dle čl. 2.6., 

 

- při obsluze byly dodržovány podmínky uvedené v této dokumentaci, 

 

- zařízení nebylo násilně mechanicky poškozeno, 

 

- zařízení nebylo umístěno v prostředí se zvýšenou prašností, 

 

- zařízení bylo řádně nadimenzováno pro daný prostor a byly dodrženy zadávací podmínky 

pro určení typu odvlhčovače, 

 

- nebyl poškozen přívod tohoto zařízení (výměna musí být provedena pouze u 

autorizovaného servisu firmy Ing. Jiří Kubec – BAZENSERVIS), 

 

- na výrobku nebyly provedeny žádné úpravy, opravy nebo neoprávněná manipulace. 

 

 

           

4.2. Informace o zabezpečení servisu a náhradních dílů 
 

            Záruční i pozáruční servis je prováděn na adrese: 

 

Ing. Jiří Kubec - BAZENSERVIS 

Čapkova 538 

517 21 Týniště nad Orlicí                                                                    

Tel.: 494 372 010 

Fax: 494 372 009 

Mob:606 737 847 

        604 737 847 

 

         

Náklady spojené s dopravou zařízení na adresu servisu a zpět hradí uživatel.    


