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1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa

1.1 Objaśnienie symboli

Wskazówki ostrzegawcze

Wskazówki ostrzegawcze oznaczono w tekście trójkątem ostrzegawczym.
Dodatkowo wyrazy te oznaczają rodzaj i ciężar gatunkowy następstw zaniechania działań
zmierzających do uniknięcia zagrożenia.

WSKAZÓWKA oznacza ryzyko wystąpienia szkód materialnych.●

OSTROŻNOŚĆ oznacza ryzyko wystąpienia obrażeń ciała o stopniu lekkim lub średnim.●

OSTRZEŻENIE oznacza ryzyko wystąpienia ciężkich obrażeń ciała lub nawet zagrożenie życia.●

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza ryzyko wystąpienia obrażeń ciała zagrażających życiu.●

Ważne informacje

Ważne informacje, które nie zawierają ostrzeżeń przed zagrożeniami dotyczącymi osób lub
mienia, oznaczono symbolem znajdującym się obok.

Inne symbole

Symbol Znaczenie
► Czynność

→
Odsyłacz do
innych
fragmentów
dokumentu

• Pozycja/wpis
na liście



–
Pozycja/wpis
na liście (2.
poziom)

TAB.  1

1.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Informacje ogólne
► Należy starannie przeczytać instrukcję i właściwie ją przechowywać.

Montaż i uruchomienie
► Instalację i uruchomienie pompy ciepła zlecić uprawnionej firmie instalacyjnej.

Uszkodzenia spowodowane błędami obsługi
Niewłaściwa obsługa może doprowadzić do odniesienia obrażeń przez ludzi i/lub szkód materialnych.

► Zadbać o to, aby dzieci bez nadzoru nie obsługiwały urządzenia lub się nim nie bawiły.
► Zapewnić, aby dostęp do urządzenia miały tylko osoby, które są w stanie właściwie je

obsługiwać.

Konserwacja i naprawa
► Napraw urządzenia może dokonywać tylko uprawniona firma instalacyjna. Niewłaściwie

przeprowadzone naprawy mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika i
pogorszyć pracę urządzenia.

► Stosować tylko oryginalne części zamienne!
► Zlecić uprawnionej firmie instalacyjnej wykonanie corocznego przeglądu oraz konserwacji

zależnych od zapotrzebowania.

2 Zastosowanie

2.1 Informacje ogólne
Pompa ciepła GEO 312 C wykorzystuje do ogrzewania i przygotowania c.w.u. ciepło słoneczne
zgromadzone w ziemi.
GEO 312 C to pompa ciepła ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u.
Po zainstalowaniu i uruchomieniu pompy ciepła, należy w regularnych odstępach czasu sprawdzić
działanie określonych funkcji. Może się zdarzyć, że wystąpi usterka, lub że będą konieczne drobne
prace konserwacyjne. Jeżeli problem nadal będzie występował należy zwrócić się do serwisu.



2.2 Działanie modułu zewnętrznego AE...-1

Pompa ciepła składa się z czterech głównych elementów składowych:
Parownik●

Powoduje parowanie czynnika chłodniczego w postaci gazowej i jednocześnie przenosi ciepło
z kolektora (np. sondy geotermalnej) do obiegu czynnika chłodniczego.
Skraplacz●

Kondensuje gaz do postaci ciekłej i przenosi ciepło do instalacji ogrzewczej.
Zawór rozprężny●

Obniża ciśnienie czynnika chłodniczego.
Sprężarka●

Zwiększa ciśnienie czynnika chłodniczego.  
Te cztery elementy składowe połączone są ze sobą hermetycznie, tworząc układ chłodniczy. W
układzie chłodniczym krąży czynnik chłodniczy, który zmienia swój stan skupienia z ciekłego na
gazowy i odwrotnie.

FIG.  1 Opis działania
1 Pompa glikolu
2 Parownik
3 Sprężarka
4 Skraplacz
5 Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody
6 Ogrzewania podłogowe
7 Grzejniki
8 Pompa c.o.



9 Zawór rozprężny
10 Pompa ciepła
11 Sonda geotermalna
12 Kolektor geotermalny

Glikol, mieszanina wody i środka przeciw zamarzaniu, krąży w obiegu sondy geotermalnej lub●

kolektora geotermalnego, który zazwyczaj składa się z rury z tworzywa sztucznego. Płyn ten pobiera
zgromadzoną energię słoneczną, po czym za pomocą pompy glikolu jest on kierowana do parownika
pompy ciepła. Temperatura płynu glikolowego w sezonie grzewczym wynosi średnio od 5 °C do 0 °C.
W parowniku glikol styka się z czynnikiem chłodniczym. Czynnik chłodniczy ma tu postać płynną●

i temperaturę ok. -10 °C. Po zetknięciu z glikolem o temperaturze 0 °C czynnik chłodniczy zaczyna
wrzeć. Powstająca przy tym para jest kierowana do sprężarki. Temperatura pary wynosi ok. 0 °C.
W sprężarce zostaje zwiększone ciśnienie czynnika chłodniczego, a temperatura pary wzrasta do ok.●

+100 °C. Gorący gaz jest tłoczony do skraplacza.
W skraplaczu ciepło jest kierowane do instalacji ogrzewczej (radiatory i ogrzewanie podłogowe)●

i systemu c.w.u. Para się ochładza i powraca do postaci ciekłej. Ciśnienie czynnika chłodniczego
podczas przekazywania do zaworu rozprężnego nadal jest wysokie.
W zaworze rozprężnym ciśnienie czynnika chłodniczego zostaje obniżone. Jednocześnie temperatura●

spada do ok. -10 °C. Gdy czynnik chłodniczy przepływa przez parownik, powraca do postaci gazowej.
Glikol jest kierowany przez pompę ciepła do sondy geotermalnej lub kolektora geotermalnego, aby●

pobrać kolejną porcję zgromadzonej energii słonecznej. Temperatura cieczy wynosi wówczas ok.
-3 °C.  

3 Pomiar energii
W wyniku pomiaru energii w pompie ciepła uzyskuje się wartości przybliżone oparte na nominalnej
mocy całkowitej dostarczanej w trakcie danego okresu pomiarowego. Przy obliczeniach zakłada się na
przykład, że pompa ciepła została prawidłowo zamontowana i ustawiona zgodnie z zalecanymi
wartościami. Wartość tę należy zatem traktować jako wartość szacunkową faktycznie dostarczanej
mocy. Tolerancja błędu w normalnych przypadku wynosi ok. 5–10%.
Ponadto na efektywność energetyczną mają wpływ takie czynniki jak temperatura zewnętrzna,
ustawienia sterowników termostatycznych i pokojowych oraz zastosowanie pompy ciepła. Decydujące
znaczenie mogą tutaj mieć wentylacja budynku, temperatura w pomieszczeniu oraz zapotrzebowanie
na ciepłą wodę.

4 Regulator

Regulator steruje i nadzoruje pracę pompy ciepła, dogrzewacza instalacji grzewczej i c.w.u. Funkcja
nadzorująca wyłącza urządzenie w przypadku ewentualnych usterek pompy ciepła, aby zabezpieczyć
ważne elementy składowe przed uszkodzeniami.

4.1 Grzałka elektryczna
Pompa ciepła może posiadać parametry zapewniające samodzielne pokrycie maksymalnej mocy



budynku, zwykle nie potrzebuje więc dogrzewania. Można jednak zainstalować dogrzewacz, który jest
wykorzystywany tylko w sytuacjach awaryjnych, kiedy pompa ciepła nie pracuje.

Pompa ciepła może być również zaprojektowana tak, by pokrywać zapotrzebowanie budynku w nieco
niższym stopniu, wówczas potrzebne jest dogrzewanie na najzimniejszy okres w roku. Dogrzewacz
wspomaga pompę również w trybie awaryjnym, podczas produkcji dodatkowej CWU i szczytowego
zapotrzebowania na CWU.

Dogrzewanie zapewnia dogrzewacz elektryczny.

Dogrzewanie w razie potrzeby jest aktywowane w regulatorze automatycznie.

4.2  Przygotowanie c.w.u.
Ogrzewanie c.w.u. następuje w podgrzewaczu pojemnościowym c.w.u. Gdy tylko wystąpi
zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, regulator wyłącza ogrzewanie iprzełącza się na grzanie
c.w.u, które jest w priorytecie. Podgrzewacz c.w.u. posiada czujnik temperatury, który nadzoruje
temperaturę c.w.u. w podgrzewaczu.

5 Ogrzewanie – informacje ogólne

5.1 Obiegi grzewcze
Obieg 1: Regulacja pierwszego obiegu grzewczego należy do wyposażenia standardowego●

sterownika regulacyjnego i jest kontrolowana przez zamontowany czujnik temperatury zasilania, ew.
w połączeniu z zainstalowanym regulatorem pokojowym.
Obiegi 2–4 (ze zmieszaniem): Urządzenia do regulacji dodatkowych (maks. 3) obiegów●

grzewczych dostępne są jako osprzęt. W takim przypadku każdy obieg jest wyposażany w moduł
mieszacza, zawór mieszający, pompę cyrkulacyjną, czujnik temperatury zasilania i ew. regulator
pokojowy.  

5.2 Układ regulacji instalacji grzewczej
Czujnik temperatury zewnętrznej: na ścianie zewnętrznej domu montowany jest czujnik. Czujnik●

temperatury zewnętrznej sygnalizuje regulatorowi aktualną temperaturę zewnętrzną. W przypadku
regulacji wg temperatury zewnętrznej pompa ciepła automatycznie dostosowuje poziom ciepła
w budynku na podstawie aktualnej temperatury zewnętrznej.
Użytkownik może samodzielnie ustawić na regulatorze temperaturę zasilania dla instalacji
ogrzewczej w stosunku do temperatury zewnętrznej, zmieniając ustawienie temperatury
w pomieszczeniu.
Czujnik temperatury zewnętrznej i regulator pokojowy (dla jednego obiegu grzewczego●

możliwy jest jeden regulator pokojowy): W celu regulacji za pomocą czujnika temperatury
zewnętrznej i regulatora sterującego wg temperatury w pomieszczeniu konieczne jest umieszczenie
co najmniej jednego czujnika w środkowej części domu. Czujnik pokojowy podłączany jest do pompy
ciepła i sygnalizuje regulatorowi aktualną temperaturę w pomieszczeniu. Sygnał ten wpływa na



temperaturę zasilania. Np. jest ona obniżana, gdy temperatura sygnalizowana przez czujnik
pokojowy jest wyższa od ustawionej.
Zastosowanie regulatora sterującego wg temperatury w pomieszczeniu zaleca się w przypadku, gdy
poza temperaturą zewnętrzną na temperaturę w domu mają wpływ także inne czynniki, np. otwarty
kominek, konwektor z wentylatorem, podatność domu na działanie wiatru lub bezpośrednie
nasłonecznienie.

Na regulację temperatury w pomieszczeniu danego obiegu grzewczego wpływ mają tylko te
pomieszczenia, w których zamontowane są regulatory sterujące wg temperatury
w pomieszczeniu.

5.3 Sterowanie czasowe ogrzewaniem
Sterowanie programowe: Regulator posiada dwa indywidualne programy do sterowania●

czasowego z ustawieniem dnia i godziny.
Urlop: Regulator posiada kilka programów dla trybu urlopowego, które w ustawionym okresie●

zmieniają temperaturę na niższy lub wyższy poziom. Programy takie wyłączają także przygotowanie
ciepłej wody.  
Regulacja zewnętrzna; regulator może być regulowany zewnętrznie. Oznacza to, że wykonywana●

jest wybrana wstępnie funkcja, gdy tylko regulator otrzyma sygnał wejściowy.   

5.4 Tryby pracy
Z dogrzewaczem elektrycznym; pompa ciepła jest zaprojektowana do produkcji ciepła w ilości●

mniejszej od maksymalnego zapotrzebowania na ciepło budynku, a dogrzewacz elektryczny może
pracować jednocześnie z pompą ciepła w celu pokrycia zapotrzebowania w sytuacji, gdy praca
samej pompy ciepła nie wystarcza.
Dogrzewacz elektryczny włączany jest również przez tryb alarmowy, funkcję dodatkowej CWU i
szczytowego zapotrzebowania na CWU. 

6 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
Przeglądy i konserwacja
Zalecamy zawarcie z firmą specjalistyczną umowy na wykonywanie corocznych przeglądów
i uzależnionych od zapotrzebowania prac konserwacyjnych.

Zawory termostatyczne
Zawory termostatyczne na grzejnikach i w ogrzewaniu podłogowym mogą mieć negatywny wpływ na
system grzewczy, ponieważ ograniczają strumień przepływu. Musi to być zrekompensowane wyższą
temperaturą pompy ciepłej. Istniejące zawory termostatyczne należy całkowicie otworzyć –
z wyjątkiem zaworów np. w sypialni lub innych pomieszczeniach o niższej temperaturze. W tych
pomieszczeniach zawory można nieco przykręcić.

Ogrzewania podłogowe
Nie ustawiać temperatury zasilania wyższej niż zalecana przez producenta podłogi maksymalna



temperatura zasilania.

Wietrzenie
Nie pozostawiać uchylonych okien do wietrzenia. W przeciwnym wypadku pomieszczenie będzie stale
traciło ciepło, bez znaczącej poprawy znajdującego się w nim powietrza. Wietrzyć krótko, ale
intensywnie (całkowicie otworzyć okno).
Podczas wietrzenia zamknąć zawory termostatyczne.

Dogrzewacz elektryczny
Niektóre ustawienia (np. Dodatkowa CWU) aktywują dogrzewacz i powodują większe zużycie energii.
Dlatego dla ciepłej wody i ogrzewania należy zawsze wybierać najniższe możliwe ustawienie
temperatury.

7 Ustawienia ogrzewania
Zmian w ustawieniach temperatury instalacji ogrzewczej należy zawsze dokonywać w małych
krokach. Przed kolejną zmianą odczekać 24–48 godzin. Czas ten jest niezbędny do dostosowania
budynku do nowego ustawienia.
Jeśli nie są zamontowane czujniki pokojowe, dokładne ustalenie temperatury w pomieszczeniu
uzyskanej w wyniku wprowadzonych zmian nie jest możliwe. Ponadto na temperaturę tę wpływają
izolacja termiczna budynku oraz rodzaj instalacji ogrzewczej.

► Przekręcić pokrętło nastawcze.
► Aby potwierdzić nowe ustawienie temperatury w pomieszczeniu, nacisnąć pokrętło nastawcze.

8 Przeglądy i konserwacja
Pompa ciepła wymaga minimalnej konserwacji. Jednakże w celu uzyskania optymalnej efektywności
zaleca się pewne działania. W ciągu pierwszego roku należy kilkukrotnie wykonywać poniższe
czynności kontrolne i konserwacyjne. Później kontrole należy przeprowadzać raz w roku.

Naczynia wzbiorcze (zbiorniki z tworzywa sztucznego w obiegu glikolu)●

Oczyszczenie filtra cząstek  ●

8.1 Naczynia wzbiorcze
W obiegu glikolu pompy ciepła ("strona zimna") znajduje się naczynie wzbiorcze z tworzywa
sztucznego. Poziom napełnienia naczynia wzbiorczego nie może być mniejszy niż poziom minimalny
wynoszący 1/3. Jeśli poziom jest zbyt niski, poinformować o tym dystrybutora. Po konsultacji
z dystrybutorem można przeprowadzić napełnienie w następujący sposób:
Podczas napełniania pompa ciepła musi być przez cały czas włączona.

► Ostrożnie zdjąć osłonę zaworu w górnej części naczynia.
► Upewnić się, że zawór został całkowicie otwarty.
► Za pomocą konewki lub podobnego naczynia wlać płyn zabezpieczający przed zamarzaniem lub



wodę (do poziomu 2/3).
► Zamknąć zawór i przykręcić osłonę.

8.2 Filtr cząsteczek

Sprawdzenie filtra obiegu grzewczego i obiegu glikolu i oczyszczenie w razie zabrudzenia
Filtr chroni pompę ciepła przed wnikaniem zanieczyszczeń. Zapchane filtry mogą powodować usterki.

Aby oczyścić filtry, nie ma konieczności opróżniania urządzenia. Filtr jest zintegrowany z
zaworem odcinającym.

Czyszczenie sitka
► Zamknąć zawór (1).
► Odkręcić kapturek (ręcznie) (2).
► Wyciągnąć sitko wyczyścić pod bieżącą wodą lub sprężonym powietrzem.
► Ponownie zamontować sitko. W celu prawidłowego montażu noski muszą wejść do zagłębień

w zaworze (3).

FIG.  2 Filtr cząsteczek
► Ponownie przykręcić kapturek (dokręcić ręcznie).
► Ponownie otworzyć zawór (4).
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