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Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1.1 Objaśnienie symboli

Wskazówki ostrzegawcze

Słowa ostrzegawcze (hasła) na początku wskazówki 
ostrzegawczej oznaczają rodzaj i ciężar gatunkowy 
następstw w przypadku nieprzestrzegania zarządzeń w 
celu zażegnania niebezpieczeństwa.

• WSKAZÓWKA oznacza, że mogą wystąpić szkody 
materialne.

• OSTROŻNIE oznacza, że mogą wystąpić lekkie lub 
średnie obrażenia osób.

• OSTRZEŻENIE oznacza, że mogą wystąpić ciężkie 
obrażenia osób.

• NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że mogą wystąpić 
zagrażające życiu obrażenia osób.

Ważne informacje

Inne symbole

1.2 Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa

Informacje ogólne

B Należy starannie przeczytać instrukcję i właściwie ją 
przechowywać.

Montaż i uruchomienie

B Instalację i uruchomienie pompy ciepła zlecić 
uprawnionej firmie instalacyjnej.

Szkody przez błędy obsługi

Błędy obsługi mogą prowadzić do poszkodowania osób 
lub do szkód rzeczowych.

B Upewnić się, że dzieci nie obsługują tego urządzenia 
bez nadzoru lub nie bawią się urządzeniem.

B Upewnić się, że dostęp do tego urządzenia mają tylko 
osoby, które są w stanie właściwie je obsługiwać.

Konserwacja i naprawa

B Napraw urządzenia może dokonywać tylko 
uprawniona firma instalacyjna. Niewłaściwie 
przeprowadzone naprawy mogą powodować 
zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika i pogorszyć 
pracę urządzenia.

B Stosować tylko oryginalne części zamienne!

B Zlecić uprawnionej firmie instalacyjnej wykonanie 
corocznego przeglądu oraz konserwacji zależnych od 
zapotrzebowania.

Wskazówki ostrzegawcze oznaczone są w 
tekście trójkątem ostrzegawczym na szarym 
tle i ujęte w ramkę.

W przypadku niebezpieczeństw związanych 
z prądem elektrycznym znak wykrzyknika w 
trójkącie ostrzegawczym zastąpiony jest 
symbolem błyskawicy.

Ważne informacje, nie zawierające zagrożeń 
dla ludzi lub rzeczy, oznaczone są symbolem 
znajdującym się obok. Ograniczone są one 
liniami powyżej i poniżej tekstu.

Symbol Znaczenie

B Czynność

Odsyłacz do innych miejsc w 
dokumencie lub do innych dokumentów

• Wyliczenie/wpis na liście

– Wyliczenie/wpis na liście (2. poziom)

Tab. 1
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Przyłącza wejścia/wyjścia
2 Przyłącza wejścia/wyjścia

Wejścia temperatury PT1000 PC
Ai1 E11.T1 Przewód zasilający E21

Ai2 E10.T2 Zewnętrzna E21

Ai3 E4x.T3 CWU E2x

Ai4 T6 Gaz gorący E2x

Ui1 T8 Odpływ czynnika 
grzewczego 
(przewód zasilający 
pompy ciepła)

E2x

Ui2 T9 Dopływ czynnika 
grzewczego (powrót 
do pompy ciepła)

E2x

Ui3 T10 Dopływ płynu 
niezamarzającego

E2x

Ui4 T11 Odpływ płynu 
niezamarzającego

E2x

Tab. 2 Wejścia temperatury PT1000

Bezpotencjałowe wejścia cyfrowe 24Vac PC
Di1 IND/SSM

E11.G1
Sygnał pompy 
cyrkulacyjnej 
instalacji grzewczej

E21

Di2 B11 EVU / zewnętrzne 
sterowanie

E2x

Di3 E71.E1.B31
E51.B11

E2.F21

Termostat
Nadzór różnicy 
ciśnień
Alarm dogrzewacza

E21

Di4 E1 IND Reakcja 
eksploatacyjna 
sprężarki

E2x

Di5 G2.F13 Wyłącznik 
przeciążeniowy 
silnika pompy 
czynnika grzewczego

E2x

Di6 G3.F13 Wyłącznik 
przeciążeniowy 
silnika pompy płynu 
niezamarzającego

E2x

Di7 RLP Presostat niskiego 
ciśnienia

E2x

Di8 RHP Presostat wysokiego 
ciśnienia

E2x

Di7+8 K11 Wyłączniki 
bezpieczeństwa

E2x

Tab. 3 Bezpotencjałowe wejścia cyfrowe 24Vac

Wyjścia analogowe 0-10Vdc PC
Ao1 E71.E1.Q71

E51.Q51
Zawór mieszający 
dogrzewacza 
instalacji grzewczej

E21

Ao2

Ao3

Ao4 G2 Pompa czynnika 
grzewczego

E2x

Ao5 G3 Pompa płynu 
niezamarzającego

E2x

Tab. 4 Wyjścia analogowe 0-10Vdc

Wyjścia cyfrowe 230Vac PC
Do1 E1 Sprężarka E2x

Do2 E71.E1

E2.E1

Uruchomienie 
dogrzewacza
Wewnętrzny 
dogrzewacz elektryczny 
stopień 1

E2x

Do3 E2.E2 Wewnętrzny 
dogrzewacz elektryczny 
stopień 2

E2x

Do4
E4x.Q1x

Q21

Zawór trójdrożny CWU
Zewnętrzny
Wewnętrzny

E2x

Tab. 5 Wyjścia cyfrowe 230Vac

Bezpotencjałowe wyjścia cyfrowe 
(inwersja) PC
Do5 E11.G1 Pompa cyrkulacyjna 

instalacji grzewczej
E21

Do6 E71.E1.G71

E31.G33

Pompa cyrkulacyjna 
dogrzewacz z 
zaworem 
mieszającym
Zewnętrza pompa 
płynu 
niezamarzającego

E21

E2x

Do7 P2 Alarm sumaryczny (A/
AB)

E2x

Tab. 6 Bezpotencjałowe wyjścia cyfrowe (inwersja)

Akcesoria Liczba PC
Zawór mieszający/Basen/
Czujnik pokojowy (regulator 
wielofunkcyjny)

0-9 E21

Tab. 7 Akcesoria
6 720 645 132 (2010/07) pl4



Panel sterowania z wyświetlaczem
3 Panel sterowania z wyświetlaczem

Ustawienia sterowania pompy ciepła dokonywane są na 
panelu sterownicznym regulatora. Wewnętrzny 
wyświetlacz wskazuje informacje o aktualnym statusie.

Ustawienia pompy ciepła wprowadzane są za 
pośrednictwem centrali sterującej pompy. 

3.1 Przegląd opcji obsługowych

Rys. 1 Panel sterowniczy

1 Lampka kontrolna
2 Wyłącznik główny (ZAŁ/WYŁ)
3 Wyświetlacz
4 Przycisk powrót
5 Przyciski nawigacyjne
6 Przycisk alarmu

3.2 Dioda sygnalizująca pracę i usterki

Status lampki kontrolnej odnosi się do tej pompy ciepła, 
na której znajduje się lampka.

3.3 Wyłącznik główny (ZAŁ/WYŁ)
Pompę ciepła należy włączać i wyłączać za pomocą 
przycisku ZAŁ/WYŁ.

W trybie wył.: W oknie menu widnieje komunikat 
Standby. Pompa cyrkulacyjna instalacji grzewczej 
E11.G1 nadal jest aktywna. Status ten nie oddziałuje na 
komunikację pomp ciepła.

3.4 Wyświetlacz
Na wyświetlaczu można:

• Wyświetlić informacje generowane przez pompę 
ciepła.

• Wyświetlić dostępne menu.

• Zmienić ustawione wartości.

3.5 Przycisk powrót
Wcisnąć przycisk aby wykonać następującą 
czynność:

• Wrócić do poprzedniego poziomu menu.

• Wyjść z okna ustawień, nie wprowadzając zmian w 
ustawieniach.

3.6 Przyciski nawigacyjne
W celu poruszania się pomiędzy menu należy korzystać 
ze strzałek. Wcisnąć  , aby aktywować tryb zmiany 
wartości, następnie korzystać ze strzałek, żeby zmienić 
wartość. Wcisnąć  , aby zapisać zmianę, lub  , 
aby wrócić do poprzedniego menu bez zapisywania 
zmian.

3.7 Przycisk alarmu
Wcisnąć przycisk  , aby obejrzeć listę alarmów 
(lampka kontrolna świeci się/miga na czerwono). Aby 
wrócić do ostatniej pozycji, wcisnąć  lub .

Pompa ciepła wyświetla tylko własne alarmy.

Lampka kontrolna 
świeci się na zielono.

Centrala sterująca pracuje.

Lampka kontrolna miga 
powoli na zielono.

Centrala sterująca jest 
wyłączona/w trybie 
czuwania (WYŁ.).

Lampka kontrolna miga 
na czerwono.

Zgłoszono alarm lub alarm 
nie został potwierdzony.

Lampka kontrolna 
świeci się na czerwono.

Alarm został potwierdzony, 
ale przyczyna alarmu nie 
została usunięta.

Tab. 8 Funkcje lampki kontrolnej

ok

3

4

2
1

5

6
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Panel sterowania z wyświetlaczem
3.8 Wskazanie standardowe
B Aby wyświetlić ekran podstawowy, kiedy okno menu 

jest zgaszone, wcisnąć  .

B Wcisnąć przycisk  i przytrzymać przez 5 sekund, 
aby zalogować się jako Klient (  Rozdział 3.11, s. 9).

We wskazaniu standardowym podana jest informacja o 
aktualnej pompie ciepła (E21), data, godzina i 
temperatura zewnętrzna.

B Wcisnąć  , aby wyświetlić aktualne informacje 
eksploatacyjne.

B Wcisnąć  , aby przejść do najwyższego poziomu 
menu (Klient).

Wskazanie standardowe wygląda w każdej pompie 
ciepła tak samo, różnią się one między sobą jedynie 
określeniem pompy.

3.9 Wywołanie funkcji i zmiana wartości
W zestawieniu opcji menu widoczne są podstawowe 
funkcje, do których można przejść za pomocą 
przycisków nawigacyjnych i .

B Wcisnąć  we wskazaniu standardowym, aby 
przejść do najwyższego poziomu menu (Klient).

B Korzystać z przycisków i , aby przechodzić 
pomiędzy menu dostępnymi na tym poziomie.

Opis przycisków obsługi menu

Zmiana wartości, np. krzywa grzewcza przy 0 °C

Do krzywej grzewczej można wejść wyłącznie w E21.

B Wejść do:

B Wcisnąć  lub  , aby przejść do kolejnego 
menu w Temperatura pokojowa.

Rego 5101 E21
 2010-03-01  14:23
Zewn -2.0 °C Menu>

Info
Tab. 9 Ekran podstawowy

ok

ok

>Temperatura pokojowa
CWU
Temperatura
Jezyk/Language
Tab. 10 Poziom menu 1 (część 1)

Jezyk/Language
Data/Godzina
>Poziom dostepu

Tab. 11 Poziom menu 1 (część 2)

Przycisk Funkcja

Przejście do kolejnego poziomu menu z 
menu oznaczonego >.

Powrót do poprzedniego poziomu menu.

Przechodzenie do menu z tego samego 
poziomu.

Tab. 12 Nawigacja w menu

>Temperatura pokojowa
CWU
Temperatura
Jezyk/Language
Tab. 13 Poziom menu 1 (część 1)

>Tryb letni/zimowy
Krzywa grzewcza
Przesuniecie równol.
Histereza
Tab. 14 Temperatura pokojowa 1

ok

ok

ok
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Panel sterowania z wyświetlaczem
B Wcisnąć , aby zaznaczyć Krzywa grzewcza.

B Wcisnąć  lub  , aby przejść do kolejnego 
poziomu menu w Krzywa grzewcza.

B Wciskać  , aż wyświetli się następujące 
wskazanie:

Wartość 35° należy zmienić na 37°.

B Wcisnąć  , aby przejść do pierwszej wartości, 
którą można ustawić, tj. 3 w 35°. Cyfra zostaje 
zaznaczona i miga.

B Wcisnąć  , aby zaznaczyć cyfrę 5 w wartości 35°. 

B Wciskać  lub  , aby zmienić wartość 5 na 7.

B Wcisnąć  , aby zapisać wartość. Kursor ustawia 
się na kolejnej wartości w oknie, którą można ustawić.

B Wcisnąć  jeden raz lub kilka razy, aby cofnąć 
wprowadzaną zmianę.

Po zmianie wartości na 37° okno wygląda tak:

Zaznaczona jest cyfra 3 w wartości 38°. Wcisnąć  , 
aby zapisać wartość i kontynuować obsługę.

Inne metody zmiany wartości
Zwiększanie liczby cyfr danej wartości:

B Wcisnąć  , aby kursor ustawił się po prawej 
stronie ostatniej cyfry wartości, i wciskać  , aż 
wyświetli się żądana wartość.

B Wcisnąć  , aby zapisać wartość, lub  jeden raz 
lub kilka razy, aby wrócić do poprzedniego menu bez 
zapisywania zmian.

Dodanie wartości dziesiętnej:

B Wcisnąć  , aby kursor ustawił się po prawej 
stronie ostatniej cyfry wartości, i wcisnąć . 
Dodana zostaje kropka wartości dziesiętnych. 
Wcisnąć  i wciskać  lub  , aby ustawić 
żądaną wartość dziesiętną.

B Wcisnąć  , aby zapisać wartość, lub  jeden raz 
lub kilka razy, aby wrócić do poprzedniego menu bez 
zapisywania zmian.
Po zapisaniu wartość jest wyświetlana jako wartość 
całkowita oraz dodana wartość dziesiętna. Wartość 
podawana w centrali sterującej jest zawsze wartością 
zapisaną.

Zmiana na wartość ujemną / zmiana z wartości ujemnej:

B Wcisnąć  , aby zaznaczyła się pozycja przed 
pierwszą cyfrą wartości. Wcisnąć  , aby dodać 
znak minus; wcisnąć  , aby usunąć znak minus.

B Wcisnąć  , aby zapisać wartość, lub  jeden raz 
lub kilka razy, aby wrócić do poprzedniego menu bez 
zapisywania zmian.

Zmiana tekstu:

B Wciskać  lub  , aby wyświetlić dostępne 
opcje. Wcisnąć  , kiedy wyświetli się żądana 
wartość.

Tryb letni/zimowy
>Krzywa grzewcza
Przesuniecie równol.
Histereza
Tab. 15 Temperatura pokojowa 2

Krzywa grzewcza
Zewn Zasilanie
 20 °  20 °
 15 °  24 °
Tab. 16 Krzywa grzewcza 1

Krzywa grzewcza
Zewn Zasilanie
 0 °  35 °
 -5 °  38 °
Tab. 17 Krzywa grzewcza 2

Krzywa grzewcza
Zewn Zasilanie
 0 °  37 °
 -5 °  38 °
Tab. 18 Krzywa grzewcza 3

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok
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Panel sterowania z wyświetlaczem
3.10 Informacja eksploatacyjna

W menu Info podana jest informacja eksploatacyjna, do 
której można przejść, wciskając  we wskazaniu 
standardowym.

Tryb pracy:Tryb zimowy lub Tryb letni.

Zapotrzebowanie: Możliwe wskazania:

Status sprężarki: Możliwe wskazania:

Rego 5101 E21
 2010-03-01  14:23
Zewn -2.0 °C Menu>

Info
Tab. 19 Ekran podstawowy

Tryb pracy

Zapotrzebowanie
Status sprężarki Czas
Tab. 20 Info 1

Brak 
zapotrzebowania

Brak zapotrzebowania na 
ogrzewanie, CWU lub 
zewnętrzne uruchomienie 
sprężarki.

Zapotrzeb. na CO Zapotrzebowanie na 
ogrzewanie

Zapotrzeb. na CWU Zapotrzebowanie na CWU

Dezynfekcja term. Dezynfekcja termiczna

Tryb zewnetrzny Jednostka zewnętrzna 
zgłosiła zapotrzebowanie na 
pracę pompy ciepła, sprężarki 
i/lub dogrzewacza.

Tryb reczny Test działania w toku.

Tab. 21 Zapotrzebowanie

Blokada Sprężarkę blokuje uruchomiona 
funkcja ochrony. Informacja podana 
jest w Historii alarmów dostępnej z 
poziomu instalatora.

Blokowanie 
zewn.

Sprężarkę blokuje zewnętrzne 
sterowanie.

Od Sprężarka nie pracuje. E11.G1 
pracuje, jeśli ustawiony jest tryb 
zimowy lub tryb pracy 
przeciwzatarciowej. Q21/E4x.Q1x 
jest aktywny w trybie awaryjnym, 
trybie letnim lub trybie pracy 
przeciwzatarciowej. Dogrzewacz nie 
pracuje.

Wyrówn. cisn. Timer ponownego uruchomienia 
sprężarki odmierza czas. Podany jest 
pozostały czas w sekundach. 

Uruchomienie W razie zapotrzebowania uruchamiają 
się najpierw G2 i G3, które pracują 
przez 30 sekund w celu sprawdzenia 
działania.

Kontrola Po uruchomieniu przez maksymalnie 
3 minuty kontrolowane są wartości 
temperatur T6, T8, T9, T10, T11 w 
celu zapewnienia prawidłowości 
pracy przy temperaturach 
ochronnych.

Sprezarka Uruchamia się sprężarka. Wartość T6 
musi w przeciągu 3 minut wzrosnąć 
do poziomu co najmniej 10K powyżej 
T8, w przeciwnym razie sprężarka 
zostaje zatrzymana.

Praca Sprężarka pracuje tak długo, jak 
długo istnieje zapotrzebowanie, lub 
dopóki aktywne jest zewnętrzne 
uruchomienie. Nie są uruchomione 
funkcje ochrony, zewnętrzne 
zatrzymanie nie jest aktywne.

Zatrzymanie Sprężarka zatrzymała się w tym 
trybie. G2 i G3 pracują przez 2 
minuty. Podany jest pozostały czas w 
sekundach.

Praca+Dogrz. Pracuje zarówno sprężarka, jak i 
dogrzewacz.

Tab. 22 Status sprężarki
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Panel sterowania z wyświetlaczem
B Wcisnąć kilka razy w celu uzyskania większej 
ilości informacji w menu Info.

Wskazane są wartości rzeczywiste podanych czujników 
oraz wartość zadana E11.T1.

Wskazana jest wartość rzeczywista i temperatura 
zatrzymania czujnika CWU oraz położenie zaworu 
mieszającego. Wskazania wyświetlane wyłącznie na 
pompie ciepła, która wytwarza CWU.

Wskazane są wartości rzeczywiste podanych czujników.

0=wył, 1=wł (  Rozdział 2, s. 4 informacje na temat 
przyłączy wejścia/wyjścia).

Wskazane jest aktualne wykorzystanie w % 
(  Rozdział 2, s. 4 informacje na temat przyłączy 
wejścia/wyjścia).

B Wcisnąć kilka razy  , aby wrócić do wskazania 
standardowego.

Informacje podane są w różnych miejscach w menu, np. 
na najwyższym poziomie menu Temperatura.

3.11 Poziomy dostępu

Należy logować się oddzielnie do każdej pompy ciepła.

Logowanie jako klient:

B Wcisnąć przycisk  znajdujący się we wskazaniu 
standardowym i przytrzymać przez 5 sekund.

Logowanie jako instalator:

B Podać hasło mmdd w opcji Poziom dostepu. 
mm = miesiąc
dd = dzień
Np.: 0315 = 15 marca

Wylogowanie:

B Skorzystać z funkcji Szybkie wylogowanie z poziomu 
instalatora lub zaczekać na wylogowanie 
automatyczne.

Czujniki zewnetrzne
E11.T1 35.2 °C
E11.T1 wz 36.2 °C
E10.T2 3.9 v °C
Tab. 23 Czujniki zewnętrzne 1

Czujniki zewnetrzne
E41.T3 56.4 °C
Zatrzym. 57.0 °C
E41.Q11 Od
Tab. 24 Czujniki zewnętrzne 2

Czujniki wewnetrzne
T6 87.0 ( °C)
T8 36.2 T10 5.0
T9 29.2 T11 2.0
Tab. 25 Czujniki wewnętrzne

Status we/wy cyfr.
vviiv1 2 3 4 5 6 7 8
We: 0 0 0 1 1 1 1 1
Wy: 1 0 0 0 1 0 1
Tab. 26 Status cyfrowych kart wejścia/

wyjścia

Status wy analog.
Ao1: 0.0 (%)
Ao2: 0.0 Ao4: 64.3
Ao3: 0.0 Ao5: 52.8
Tab. 27 Status wyjść analogowych

Wersja programu

x.x – x – xx

Tab. 28 Wersja oprogramowania

Bez 
logowania

Widocznych jest kilka ustawień.

Klient Widoczne są ustawienia klienta z 
możliwością zmiany. Wylogowanie 
po 10 min.

Instalator Patrz poziom dostępu Klient oraz 
możliwość wyświetlenia i zmiany 
większej liczby ustawień. 
Wylogowanie po 30 min.

Tab. 29 Poziomy dostępu

ok
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Ustawienia
4 Ustawienia

Po zalogowaniu jako instalator (  Rozdział 3.11, s. 9) 
wyświetla się Instalator bezpośrednio pod opcją  
Poziom dostepu znajdującą się w najwyższym poziomie 
menu. Wiersz menu Komunikacja wyświetla się przed 
opcją Poziom dostepu.

W menu Instalator znajdują się główne funkcje:

• Ustawienia

• Test działania

• Szybki restart

• Odczyt

• Szybkie wylogowanie

• Powr. do ust. fabr.

Wszystkie ustawienia wprowadzane są w opcji 
Ustawienia. Tu znajdują się następujące funkcje:

• Adresowanie

• Temperatura pokojowa

• Dogrzewanie

• CWU

• Wyposażenie dodatk.

• Pompa obiegowa

• Obieg dol. zród.

• Regulacja zewn.

• Alarm zbiorczy

• Inwertery

• Kalibracja czujników

Tabele menu

W poniższych tabelach menu podane są dostępne 
funkcje i ustawienia.

Ust. fabr.: Ustawiona wartość, którą w większości 
przypadków można zmienić.

Zakres: Dostępne opcje ustawień lub ew. ograniczenia 
wartości.

PC: Informacja o pompie ciepła, w której dostępna jest 
funkcja.

4.1 Komunikacja

Ustawienia wprowadzane z poziomu klienta 
podane są w Instrukcji obsługi użytkownika 
Greenline HE.

Najpierw należy zawsze ustawić E21. Tutaj 
wprowadzana jest większość ustawień, 
ponieważ np. dogrzewacz i wyposażenie 
dodatkowe są podłączone do tej pompy 
ciepła. Ponadto ustawienia E21 mają wpływ 
na pozostałe pompy ciepła.

Ustawienie Ust. fabr. Zakres PC

Komunikacja

Serwer Modbus

Adres:

Predkosc:

1,8,N,2

1

19200 bps

1-247

2400 

4800 

9600 

19200

E2x

B Ustawić adres danej pompy ciepła. Każda pompa ciepła musi posiadać własny adres.

Funkcja ta jest wykorzystywana w przypadku nadzorowania/sterowania za pomocą wyposażenia zewnętrznego (osoby 

trzecie). Dane pobierane są wówczas z każdej z nadzorowanych jednostek oddzielnie. Komunikacja przebiega przez Modbus/

RTU, RS485.

Za pomocą tego narzędzia komunikacyjnego można odczytać czasy pracy, status pracy, status alarmów, wartości 

temperatur, wartości zadane, wartości graniczne itp. Można zmieniać wartości graniczne, istnieje też możliwość 

wymuszonego zatrzymania i uruchomienia pompy ciepła.

Ustawienia nie mają wpływu na pracę pomp ciepła i na jednoczesną eksploatację pomp.

Tab. 30 Komunikacja
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Ustawienia
4.2 Ustawienia\Adresowanie

4.3 Ustawienia\Temperatura pokojowa

Ustawienie Ust. fabr. Zakres PC

Adresowanie

Pompy ciepla

Liczba:

Ta PC:

1

E21

1- 9

E21- E29

E21

E2x

B Ustawić liczbę pomp ciepła w E21.

B Wprowadzić nazwy pomp ciepła zgodnie z rysunkiem układu.

Po wprowadzeniu ustawień Liczba i Ta PC funkcje jednoczesnej eksploatacji pomp, adresowania i ustawiania portów są 

obsługiwane automatycznie.

Tab. 31 Adresowanie

Ustawienie Ust. fabr. Zakres PC

Temperatura pokojowa

Tryb letni/zimowy Tryb letni

Start:

T2 > 

i 

17 °C

180 min.

E21

Tryb zimowy

T2 < 

i

15 °C

300 min.

E21

Tryb zimowy

Start bezposredni:

T2 < 7 °C

E21

B Ustawić temperaturę zewnętrzną, przy której ma nastąpić przełączenie na tryb letni, oraz żądane 

opóźnienie.

B Ustawić temperaturę zewnętrzną, przy której ma nastąpić przełączenie na tryb zimowy, oraz 

żądane opóźnienie.

B Ustawić temperaturę zewnętrzną, przy której ma nastąpić przełączenie na tryb zimowy bez 

opóźnienia.

Opóźnienia blokują ciągłe włączanie i zatrzymywanie pompy cyrkulacyjnej instalacji grzewczej w 

sytuacji, gdy temperatura zewnętrzna oscyluje wokół temperatury granicznej.

Tab. 32 Temperatura pokojowa
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Ustawienia
Ustawienie podst. Ustawienie podst.

PTZ

Min.

Maks.

-35 °C

20 °C

60 °C

E21

Wartości fabryczne odnoszą się do instalacji c.o. Jeśli zainstalowane jest wyłącznie ogrzewanie 

podłogowe, jako maksymalną wartość zadaną przewodu zasilającego zaleca się 35 °C. Inne 

rozwiązania mogą wymagać ustawienia innych wartości.

B Ustawić minimalną temperaturę zewnętrzną na krzywej (PTZ) oraz minimalną i maksymalną 

wartość zadaną przewodu zasilającego. 

Krzywa grzewcza E21

Wartości zadane temperatury przewodu zasilającego przy różnych temperaturach zewnętrznych są 

obliczane automatycznie na podstawie wartości podanych w Ustawienie podst.. W  Rozdziale 4.3.1 

podane są przykłady krzywej grzewczej układu instalacji c.o. i instalacji ogrzewania podłogowego. 

Poszczególne wartości można zmieniać, np. w celu złamania krzywej grzewczej przy temperaturze 

0 °C.

Przesuniecie 

równol.

Przesuniecie równol. 0 K E21

B Podać, o ile stopni korygowana ma być temperatura przewodu zasilającego przy temperaturach 

zewnętrznych podanych na krzywej grzewczej.

Histereza Histereza

Min.

Maks.

Czynnik czasu

2 K

8 K

30

E2x

Histereza

Wart. rzecz.

E11.T1

Wart. zad.

Wskazanie K

Wskazanie °C

Wskazanie °C

E2x

Wartości fabryczne odnoszą się do instalacji grzewczej z normalnym przepływem. W przypadku 

instalacji niskoprzepływowych zaleca się wartości min. 3 K, maks. 16 K. W instalacjach 

wysokoprzepływowych (ogrzewanie podłogowe) zaleca się wartości min. 1 K, maks. 4 K.

B Ustawić najmniejszą i największą histerezę włączania oraz współczynnik czasowy zmniejszania 

histerezy włączania po zatrzymaniu/uruchomieniu.

Podana jest aktualna histereza oraz wartość rzeczywista i zadana E11.T1.

Tlumienie E10.T2 Tlumienie E10.T2 2h E21

Funkcja oznacza, że wartość zadana temperatury przewodu zasilającego jest stopniowo korygowana, 

tak by przy aktualnej temperaturze zewnętrznej była bliska wartości zadanej. Dlatego oddziaływanie 

krótkotrwałych wahań temperatury zewnętrznej jest ograniczone.

B Ustawić czas, w przeciągu którego wartość zadana temperatury przewodu zasilającego ma 

osiągnąć daną wartość z krzywej.

Odchylenie E11.T1 Odchylenie E11.T1 10 K E21

B Ustawić, o ile stopni wartość T1 ma być przez 30 min. niższa/wyższa od wartości zadanej, aby 

wygenerować alarm (  Rozdział 5.6.32, s. 35).

Ustawienie Ust. fabr. Zakres PC

Tab. 32 Temperatura pokojowa
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Ustawienia
4.3.1 Krzywa grzewcza

Pompa ciepła pracuje w taki sposób, aby utrzymać 
temperaturę przewodu zasilającego E11.T1 w stosunku 
do temperatury zewnętrznej E10.T2 odpowiednio do 
ustawionej krzywej grzewczej. 

Wygląd krzywej grzewczej jest uzależniony od ustawień 
najniższej temperatury zewnętrznej (PTZ, wartość 
ustawiona fabrycznie -35 °C), minimalnej wartości 
zadanej przewodu zasilającego (wartość ustawiona 
fabrycznie 20 °C) i maksymalnej wartości zadanej 
przewodu zasilającego (60 °C). Taka krzywa może być 
odpowiednią krzywą przy układzie instalacji c.o.

Rys. 2 Instalacja c.o.

W razie zmiany wartości ustawionych fabrycznie krzywa 
automatycznie się zmienia. Znikają wówczas ewentualne 
złamania krzywej.

Krzywą ustawia się w E21, obowiązuje ona dla 
wszystkich pomp ciepła.

Przykład krzywej przy ogrzewaniu podłogowym:

Rys. 3 Ogrzewanie podłogowe

B Narysować własną krzywą:

Rys. 4 Własna krzywa

4.3.2 Histereza

Histereza włączania jest wartością, która zmienia się w 
zakresie od wartości maksymalnej do minimalnej. Czas, 
jaki ma minąć do momentu uzyskania wartości 
minimalnej, określany jest za pomocą współczynnika 
czasowego.

Wartości te ustawiane są w poszczególnych pompach 
ciepła. Aktualna histereza włączania oraz wartość 
rzeczywista i zadana E11.T1 obliczana jest i wyświetlana 
w każdej pompie ciepła oddzielnie. Ta pompa ciepła, 
która miała najdłuższy przestój, uruchamia się jako 
pierwsza, natomiast pompa, która pracowała przez 
najdłuższy okres, zatrzymuje się jako pierwsza.

4.3.3 Zapotrzeb. na CO

Zapotrzebowanie na ogrzewanie aktywuje się w danej 
pompie ciepła wtedy, gdy E11.T1 ma wartość niższą od 
wartości zadanej wg krzywej grzewczej przy aktualnej 
histerezie. Zapotrzebowanie na ogrzewanie wyłącza się, 
gdy E11.T1 ma wartość przekraczającą wartość zadaną 
przy aktualnej histerezie.

Tryb CWU i zewnętrzne sterowanie to funkcje 
nadrzędne.

W trybie letnim nie występuje produkcja ciepła na 
potrzeby ogrzewania, ciepło produkowane jest jedynie 
na potrzeby podgrzania basenu, o ile występuje.
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Ustawienia
4.4 Ustawienia\Dogrzewanie
W tabelach podane są ustawienia różnych typów 
dogrzewaczy:

• Dogrzewanie wewn. E2 (3 stopnie)

• Cieplo z cieplowni E51

• Dogrzewanie modul. E71

• Dogrz. z mieszaczem E71

B Więcej informacji na temat dogrzewaczy 
(  Rozdział 4.4.1 - 4.4.7).

Ustawienie Ust. fabr. Zakres PC

Dogrzewanie

Typ dogrzewania Brak dogrzewania

Sprez. + dogrzewanie

Brak dogrzewania

Dogrzewanie wewn.

Cieplo z cieplowni

Dogrzewanie modul.

Dogrz. z mieszaczem

Tylko dogrzewacz

Sprez. + dogrzewanie

Tylko sprezarka

E21

B Ustawić dany Typ dogrzewania i żądany tryb pracy dogrzewacza. W przypadku typu 

Dogrzewanie wewn. wyświetla się:

Ustawienia Start E2.E1

Histereza

Opóznienie

Wart. rzecz.:

3 K

180 °min.

Wskazanie, można zmienić

E21

Start E2.E2

Opóznienie

Wart. rzecz.:

60°min.

Wskazanie, można zmienić

Start E2.E3

Opóznienie

Wart. rzecz.:

60°min.

Wskazanie, można zmienić

Zatrzym. E2.E1

Opóznienie

Wart. rzecz.:

10°min.

Wskazanie, można zmienić

Zatrzym. E2.E2

Opóznienie

Wart. rzecz.:

5°min.

Wskazanie, można zmienić

Zatrzym. E2.E3

Opóznienie

Wart. rzecz.:

5°min.

Wskazanie, można zmienić

Ustawienia

Maks. licz. stopni w:

Ogrzewanie:

CWU:

2

2

0, 1, 2, 3

0, 1, 2, 3

B Ustawić warunki określające, kiedy ma się włączać/wyłączać dany stopień.

B Ustawić maksymalną liczbę stopni dozwoloną podczas trybu pracy c.o. i trybu wytwarzania 

CWU.

ECO-drive ECO-drive

Start

Zatrzymanie po

Nie

22:00

6 h

Nie, Tak

00:00 - 23:59

E21

B Wybrać Tak, aby opóźnić włączanie się dogrzewacza w wybranym okresie.

Czas opóźnienia wzrasta o 25% w przypadku pierwszego stopnia.

Tab. 33 Wewnętrzny dogrzewacz elektryczny
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Ustawienie Ust. fabr. Zakres PC

Dogrzewanie

Typ dogrzewania Brak dogrzewania

Sprez. + dogrzewanie

Brak dogrzewania

Dogrzewanie wewn.

Cieplo z cieplowni

Dogrzewanie modul.

Dogrz. z mieszaczem

Tylko dogrzewacz

Sprez. + dogrzewanie

Tylko sprezarka

E21

B Ustawić dany Typ dogrzewania i żądany tryb pracy dogrzewacza. W przypadku typu Cieplo z 

cieplowni wyświetla się:

Ustawienia Start E51

Histereza

Opóznienie

Wart. rzecz.:

3 K

180 °min.

Wskazanie, można zmienić

E21

Zatrzym. E51

Opóznienie

Wart. rzecz.:

10 °min.

Wskazanie, można zmienić

PID E51

P:

I:

D:

T1, Wz, Wy

1

100

0

Wskazanie

B Ustawić warunki włączania/wyłączania dogrzewacza.

B Ustawić wartości obowiązujące przy regulacji za pomocą zaworu mieszacza.

Wyświetla się wartość rzeczywista i zadana T1. Ponadto podany jest sygnał wyjściowy wyrażony w 

%.

ECO-drive ECO-drive

Start

Zatrzymanie po

Nie

22:00

6 h

Nie, Tak

00:00 - 23:59

E21

B Wybrać Tak, aby opóźnić włączanie się dogrzewacza w wybranym okresie.

Opóźnienie zwiększa się o 25%.

Tab. 34 Dogrzewacz zasilany z sieci ciepłowniczej

Ustawienie Ust. fabr. Zakres PC

Dogrzewanie

Tab. 35 Dogrzewacz modulowany, dogrzewacz z mieszaczem
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Ustawienia
Typ dogrzewania Brak dogrzewania

Sprez. + dogrzewanie

Brak dogrzewania

Dogrzewanie wewn.

Cieplo z cieplowni

Dogrzewanie modul.

Dogrz. z mieszaczem

Tylko dogrzewacz

Sprez. + dogrzewanie

Tylko sprezarka

E21

B Ustawić dany Typ dogrzewania i żądany tryb pracy dogrzewacza. W przypadku typu 

Dogrzewanie modul. i Dogrz. z mieszaczem wyświetla się:

Ustawienia Start E71

Histereza

Opóznienie

Wart. rzecz.:

3 K

180 °min.

Wskazanie, można zmienić

E21

Zatrzym. E71

Opóznienie

Wart. rzecz.:

10 °min.

Wskazanie, można zmienić

PID E71

P:

I:

D:

T1, Wz, Wy

1

100

0

Wskazanie

B Ustawić warunki włączania/wyłączania dogrzewacza.

B Ustawić wartości obowiązujące przy regulacji za pomocą zaworu mieszacza.

Wyświetla się wartość rzeczywista i zadana T1. Ponadto podany jest sygnał wyjściowy wyrażony w 

%.

Opóznienie alarmu Opóznienie alarmu 30 min. E21

Funkcja widoczna wyłącznie w przypadku opcji  Dogrz. z mieszaczem.

B Ustawić czas opóźnienia alarmu Dodatkowe zródlo ciepla nie dziala (  Rozdział 5.6.25, 

s. 35).

ECO-drive ECO-drive

Start

Zatrzymanie po

Nie

22:00

6 h

Nie, Tak

00:00 - 23:59

E21

B Wybrać Tak, aby opóźnić włączanie się dogrzewacza w wybranym okresie.

Opóźnienie zwiększa się o 25%.

Ustawienie Ust. fabr. Zakres PC

Tab. 35 Dogrzewacz modulowany, dogrzewacz z mieszaczem
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Ustawienia
4.4.1 Dogrzewanie wewn.

Wewnętrzny dogrzewacz posiada trzy stopnie: E2.E1 
(4,5 kW), E2.E2 (4,5 kW) i E2.E3 (6,75 kW). Jeśli 
włączone są wszystkie stopnie, całkowita moc wynosi 
15,75 kW. Do włączania poszczególnych stopni 
wykorzystywane jest obliczanie stopni na minuty.

E2.E1: Pracuje sprężarka, wartość E11.T1 nie osiąga 
wartości zadanej. Obliczanie różnicy między wartością 
zadaną E11.T1 – przez cały czas sumowana jest 
ustawiona Histereza (3 K) i wartość rzeczywista E11.T1. 
Kiedy suma osiągnie wartość ustawioną w opcji 
Opóznienie (180 °min), włącza się stopień 1.

E2.E2: Włączony jest stopień 1, wartość E11.T1 nie 
osiąga wartości zadanej. Obliczanie różnicy między 
wartością zadaną E11.T1 – przez cały czas sumowana 
jest ustawiona Histereza (3 K) i wartość rzeczywista 
E11.T1. Kiedy suma osiągnie wartość ustawioną w opcji 
Opóznienie (60 °min), włącza się stopień 2.

E2.E3: Włączony jest stopień 2, wartość E11.T1 nie 
osiąga wartości zadanej. Obliczanie różnicy między 
wartością zadaną E11.T1 – przez cały czas sumowana 
jest ustawiona Histereza (3 K) i wartość rzeczywista 
E11.T1. Kiedy suma osiągnie wartość ustawioną w opcji 
Opóznienie (60 °min), włącza się stopień 3.

Wyłączanie stopni: Stopień 3 wyłącza się wtedy, gdy 
obliczona w stopniach na minutę wartość różnicy między 
wartością rzeczywistą E11.T1 a wartością zadaną E11.T1 
osiągnie poziom określony w opcji Opóznienie (5 °min). 
Ta sama zasada obowiązuje w przypadku stopnia 2. 
Stopień 1 wyłącza się wtedy, gdy osiągnięta zostanie 
obliczona w stopniach na minutę wartość Opóznienie 
(10 °min).

Praca dogrzewacza ustaje po wyłączeniu się wszystkich 
stopni.

Podczas włączania wewnętrznego dogrzewacza 
elektrycznego maksymalna wartość graniczna T8 zostaje 
zwiększona do wartości 75 °C. Po wyłączeniu 
dogrzewacza wartość graniczna spada na powrót do 
wartości 65 °C.

4.4.2 Dogrzewanie modul. E71

Dogrzewacz zewnętrzny sterowany jest napięciem 0-
10 V, jego pracę reguluje regulator PID, tak by utrzymana 
była wartość zadana E11.T1.

Dogrzewacz jest włączany/wyłączany na podstawie 
obliczeń stopni na minutę.

Włączanie dogrzewacza: E11.T1 nie osiąga wartości 
zadanej. Obliczanie różnicy między wartością zadaną 
E11.T1 – przez cały czas sumowana jest ustawiona 
Histereza (3 K) i wartość rzeczywista E11.T1. Kiedy 
suma osiągnie wartość ustawioną w opcji Opóznienie 
(180 °min), włącza się dogrzewacz.

Sygnał wyjściowy generowany przez regulator PID 
określa ilość ciepła, jaką ma wytworzyć dogrzewacz.

Wyłączanie dogrzewacza: Dogrzewacz wyłącza się 
wtedy, gdy obliczona w stopniach na minutę wartość 
różnicy między wartością rzeczywistą E11.T1 a wartością 
zadaną E11.T1 osiągnie poziom określony w opcji 
Opóznienie (10 °min). Obliczenia rozpoczynają się 
wtedy, gdy sygnał zewnętrzny generowany przez 
regulator PID jest równy 0.

4.4.3 Dogrz. z mieszaczem E71

Zawór mieszacza Q71 dogrzewacza zewnętrznego 
sterowany jest napięciem 0-10 V, jego pracę reguluje 
regulator PID, tak by utrzymana była wartość zadana 
E11.T1.

Dogrzewacz jest włączany/wyłączany na podstawie 
obliczeń stopni na minutę.

Włączanie dogrzewacza: E11.T1 nie osiąga wartości 
zadanej. Obliczanie różnicy między wartością zadaną 
E11.T1 – przez cały czas sumowana jest ustawiona 
Histereza (3 K) i wartość rzeczywista E11.T1. Kiedy 
suma osiągnie wartość ustawioną w opcji Opóznienie 
(180 °min), włącza się dogrzewacz.

Uruchamia się dogrzewacz i ew. cyrkulacja wewnętrzna. 
Kiedy termostat E71.E1.P111 potwierdza, że 
dogrzewacz osiągnął swoją temperaturę roboczą, 
rozpoczyna się mieszanie.

Sygnał wyjściowy generowany przez regulator PID 
określa ilość ciepła, jaką ma wytworzyć dogrzewacz.

Wyłączanie dogrzewacza: Dogrzewacz wyłącza się 
wtedy, gdy obliczona w stopniach na minutę wartość 
różnicy między wartością rzeczywistą E11.T1 a wartością 
zadaną E11.T1 osiągnie poziom określony w opcji 
Opóznienie (10 °min). Obliczenia rozpoczynają się 
wtedy, gdy sygnał zewnętrzny generowany przez 
regulator PID jest równy 0.
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Ustawienia
4.4.4 Cieplo z cieplowni E51

Aby mógł włączyć się zawór mieszacza Q51, czujnik 
różnicy ciśnień E51.B11 znajdujący się przy zaworze 
przełączania na tryb ciepła z ciepłowni musi wskazywać 
prawidłowy kierunek przepływu. Q51 sterowany jest 
napięciem 0-10 V, jego pracę reguluje regulator PID, tak 
by utrzymana była wartość zadana E11.T1.

Dogrzewacz jest włączany/wyłączany na podstawie 
obliczeń stopni na minutę.

Włączanie dogrzewacza: E11.T1 nie osiąga wartości 
zadanej. Obliczanie różnicy między wartością zadaną 
E11.T1 – przez cały czas sumowana jest ustawiona 
Histereza (3 K) i wartość rzeczywista E11.T1. Kiedy 
suma osiągnie wartość ustawioną w opcji Opóznienie 
(180 °min), włącza się dogrzewacz.

Sygnał wyjściowy generowany przez regulator PID 
określa ilość ciepła, jaką ma wytworzyć dogrzewacz.

Wyłączanie dogrzewacza: Dogrzewacz wyłącza się 
wtedy, gdy obliczona w stopniach na minutę wartość 
różnicy między wartością rzeczywistą E11.T1 a wartością 
zadaną E11.T1 osiągnie poziom określony w opcji 
Opóznienie (10 °min). Obliczenia rozpoczynają się 
wtedy, gdy sygnał zewnętrzny generowany przez 
regulator PID jest równy 0.

4.4.5 Alarm dogrzewacza

Kiedy uruchamia się alarm dogrzewacza, wszystkie 
obliczenia stopni na minutę zostają wyzerowane.

4.4.6 Tryb pracy dogrzewacza

Zwykle pracuje Sprez. + dogrzewanie. Jeśli wybrany jest 
tryb Tylko dogrzewacz, w przypadku wystąpienia 
zapotrzebowania na ogrzewanie włącza się dogrzewacz, 
a nie sprężarka.

W przypadku opcji Dogrzewanie wewn. dogrzewacz 
włącza się również w przypadku wystąpienia 
zapotrzebowania na ogrzewanie.

4.4.7 Histereza włączania E11.T1

Kiedy występuje zapotrzebowanie na pracę 
dogrzewacza, histereza włączania E11.T1 utrzymuje się 
na maksymalnym poziomie. 

4.4.8 Regulator PID

Stosowana jest regulacja za pomocą współczynnika P.
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Ustawienia
4.5 Ustawienia\CWU

Ustawienie Ust. fabr. Zakres PC
CWU

Typ CWU Bez CWU Bez CWU

Lokalny czujnik

Komunikowana

Poprzednia PC

E2x

Nie E21
Kiedy pompa ciepła ma wytwarzać CWU:

B Podać, w jaki sposób pompa ciepła ma sterować wytwarzaniem CWU.

B Wybrać Lokalny czujnik, jest zainstalowany podłączony lokalnie podgrzewacz CWU z lokalnym 

czujnikiem mierzącym temperaturę CWU.

B Wybrać Poprzednia PC, kiedy pompa ciepła osiąga wartość temperatury CWU poprzedniej pompy 

ciepła.

B Wybrać Komunikowana, kiedy pompa ciepła otrzymuje wszystkie dane dotyczące temperatury CWU 

oraz wartości graniczne uruchomienia/zatrzymania przez skomunikowane sterowanie (Modbus) (  

Rozdział 4.1, s. 10).
Temperatura Wart. rzecz.:

Start:

Zatrzym.:

Maks. temperatura:

Wskazanie

53 °C

57 °C

Wskazanie

E2x

B Ustawić wartości uruchomienia i zatrzymania wytwarzania CWU.

Wartości ustawione fabrycznie odnoszą się do pompy ciepła z Lokalny czujnik. W przypadku opcji 

Poprzednia PC zaleca się wartości temperatury niższe o 2 K. W przypadku opcji Komunikowana wartości 

te nie mają znaczenia.

Maks. temperatura podaje obliczoną, maksymalną temperaturą CWU.

Tab. 36 CWU
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Ustawienia
Ustawienia

(Typ CWU = 

Lokalny czujnik)

Ustawienia

Ustawienie alarmu

Gran. alarmu:

Opóznienie

45 °C

30 min.

E2x

B Ustawić czas opóźnienia alarmu Niska temperatura T3 CWU (  Rozdział 5.6.34, s. 36).
Ustawienia

Zawór:

Tryb awaryjny:

Zewnetrzny

Nie

Zewnetrzny, Wewnetrzny

Nie, Tak

E2x

B Podać typ zaworu trójdrożnego, tak by w centrali sterującej podana była właściwa nazwa. 

Zewnetrzny = E4x.Q1x, Wewnetrzny = Q21

B Wybrać Tak, jeśli w razie problemów ma włączyć się Tryb awaryjny wytwarzania CWU; opis funkcji  

patrz  Rozdział 4.5.3.
Ustawienia

Monitoruj E11.T1:

Wart. zad. - T1 >

Opóznienie

Nie

10 K

10 min.

Nie, Tak

E2x

B Wybrać Tak, jeśli podczas wytwarzania CWU pompa ciepła ma nadzorować E11.T1.

B Podać maksymalną liczbę stopni (K), o jaką temperatura przewodu zasilającego T1 może spaść poniżej 

wartości zadanej.

B Podać czas, przez jaki temperatura przewodu zasilającego musi utrzymywać się poniżej ustawionej 

wartości granicznej, aby pompa ciepła przełączyła się na tryb pracy c.o.

Jeśli zainstalowana jest większa liczba pomp ciepła, wszystkie pompy ciepła oprócz E21 przełączą się 

na tryb pracy c.o. przy temperaturze niższej o 2 stopnie (K) od wartości granicznej E21 (10 K-2 K = 8 K 

przy wartości fabrycznej 10 K).
Ustawienia

Zabezp. termiczne:

T1 - Wart. zad.>

T1 zwiekszenie >

Nie

10 K

15 K

Nie, Tak

E2x

B Wybrać Tak, jeśli podczas wytwarzania CWU pompa ciepła ma nadzorować E11.T1.

B Podać maksymalną liczbę stopni (K), o jaką temperatura przewodu zasilającego T1 może przekroczyć 

wartość zadaną, oraz liczbę stopni (K), o jaką może wzrosnąć wartość T1 podczas wytwarzania CWU.

Kiedy spełnione są oba warunki, pompa ciepła generuje alarm Problem z zaworem E4x.Q1x lub 

Problem z zaworem Q21 (  Rozdział 5.6.21, s. 34).
Dezynfekcja 

term.

(Typ CWU = 

Lokalny czujnik)

Dezynfekcja term.

Dzien tygodnia:

Start:

Liczba stopni:

Nie

02:00

1

Nie, Tak

Brak, Dzien tygodnia, 

Wszystkie00:00 - 23.59

1, 2, 3

E21

B Wybrać Tak, jeśli ma włączać się funkcja dezynfekcji termicznej. Podać również częstotliwość i godzinę 

uruchomienia funkcji.

B Wybrać liczbę stopni wewnętrznego dogrzewacza elektrycznego wykorzystywanych przez tę funkcję.

Funkcja ta występuje wyłącznie w pompach ciepła z wewnętrznym dogrzewaczem elektrycznym. 

Funkcja włącza się odpowiednio do ustawień i jest aktywna do momentu, gdy wartość T3 przekroczy 

70 °C lub upłyną trzy godziny pracy. Jeśli w tym czasie nie zostanie uzyskana temperatura 70 °C, 

uruchamia się alarm Nieudana dezynf. termiczna (  Rozdział 5.6.43, s. 40) i przy następnej okazji 

podejmowana jest kolejna próba.
TwinKick

(Typ CWU = 

Lokalny czujnik)

TwinKick Nie Nie, Tak E21 

(instalacja z 

1 PC)
B Wybrać Tak jeśli funkcja ma być włączona.

Jeśli ilość CWU jest niższa od połowy różnicy wartości pozostałej do granicy zatrzymania, po trybie 

pracy c.o. zgłoszone zostaje zapotrzebowanie na CWU. Jeśli temperatura przewodu zasilającego jest 

niższa od wartości zadanej pomniejszonej o jeden stopień, po wytwarzaniu CWU zgłoszone zostaje 

zapotrzebowanie na tryb pracy c.o. Wartość histerezy włączania zostaje ustawiona na wartość 

maksymalną.

Ustawienie Ust. fabr. Zakres PC

Tab. 36 CWU
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Ustawienia
4.5.1 Temperatura CWU

W E4x.T3 ustawiana jest temperatura startu i 
zatrzymania. Jeśli czujnik ten jest czujnikiem lokalnym, 
wartość T9 w pompie ciepła ustawiana jest na taką samą 
temperaturę zatrzymania.

Maksymalna, dozwolona temperatura zatrzymania CWU 
spada, kiedy wartość T11 (odpływ płynu 
niezamarzającego) w pompie ciepła spadnie poniżej 
- 2 °C. W razie potrzeby centrala sterująca reguluje 
również temperaturę startu, tak by była ona niższa od 
temperatury zatrzymania przynajmniej o 2 K.

4.5.2 Zapotrzeb. na CWU

Zapotrzebowanie na CWU powstaje wtedy, gdy T3 spada 
poniżej swojej temperatury startowej, oraz zatrzymuje 
się, gdy T3 przekracza temperaturę zatrzymania. W 
przypadku czujnika lokalnego granicę zatrzymania musi 
przekroczyć także T9.

4.5.3 Tryb awaryjny CWU

Jeśli funkcja jest aktywowana, a lokalny czujnik T3 nie 
działa, wytwarzanie CWU przechodzi w tryb awaryjny. 
120 minut po ostatnim okresie wytwarzania CWU zawór 
trójdrożny przechodzi w tryb CWU, a G2 generuje sygnał 
startu. Czynności te wykonywane są niezależnie od tego, 
czy pracuje sprężarka. Jeśli T9 leży poniżej temperatury 
startowej T3, aktywuje się zapotrzebowanie na CWU, w 
przeciwnym razie zawór trójdrożny wraca do 
poprzedniej pozycji. Zapotrzebowanie na CWU znika, 
gdy T9 przekracza wspólną z T3 temperaturę 
zatrzymania.
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Ustawienia
4.6 Ustawienia\Wyposażenie dodatk.
Regulator wielofunkcyjny, stanowiący element 
wyposażenia dodatkowego, jest wykorzystywany jako 
czujnik pokojowy lub regulator zaworu mieszacza. 
Sposób wykorzystania regulatora w instalacji określa 
się, wybierając w centrali sterującej funkcję każdego 
elementu wyposażenia dodatkowego. Element 
wyposażenia dodatkowego 1 musi mieć fizyczny adres 
21. Jest on ustawiany w jednostce podczas montażu. 

Element wyposażenia dodatkowego 2 musi mieć fizyczny 
adres 22 itd.

B Ustawić fizyczny adres poszczególnych elementów 
wyposażenia dodatkowego i przyłączyć wyposażenie 
dodatkowe przed wprowadzeniem ustawień w 
centrali sterującej.

Ustawienie Ust. fabr. Zakres PC

Wyposażenie dodatk.

Wyposażenie 

dodatk.

Liczba:

Ustaw jednostke

0

x

0-9

E21

B  Wprowadzić ustawienia dla każdego elementu wyposażenia dodatkowego.

Wyposażenie dodatk. x

Wybierz funkcje: Czujnik pokojowy

Aktyw. czujnik pok.

Stala wart. zad. CO

Wlasna krzywa grzew.

E11 krzywa grzewcza

St.temp.zad.chlodz.

Basen

E21

B Wybrać odpowiednią funkcję każdego zainstalowanego elementu wyposażenia dodatkowego.

B Aby przechodzić pomiędzy ustawieniami, wciskać i .

Przy Czujnik 

pokojowy

Czujnik pokojowy

Wart. rzecz.: Wskazanie

E21

Przy Aktyw. 

czujnik pok.

Aktyw. czujnik pok.

Wart. rzecz.:

Wart. zad.:

Srednia:

Wskazanie

22 °C

Wskazanie

E21

B Podać wartość zadaną temperatury pokojowej.

Jeśli włączonych jest kilka czujników pokojowych, obliczana i wyświetlana jest wartość średnia. 

Wartość ta wraz ze współczynnikiem ustawionym w opcji Wplyw czujnika pok. jest wykorzystywana do 

zmian krzywej grzewczej E11.T1.

Przy Stala wart. 

zad. CO

Stala wart. zad. CO

Wart. rzecz.:

Wart. zad.:

Ustawienia> Stala wart. zad. CO

P:

I:

Odchylenie:

Pompa:

Wskazanie

0 °C

0

0

0 K

Od Zima, Lato, Od, Do

E21

B Ustawić stałą wartość zadaną.

B Ustawić odpowiednie wartości P i I.

B Ustawić odchylenie temperatury, przy którym ma uruchamiać się alarm Wyposazenie dod. x odchylenie 

temp. (  Rozdział 5.6.51, s. 41).

B Wprowadzić funkcję pompy. Zima oznacza, że w trybie zimowym pracuje pompa cyrkulacyjna elementu 

wyposażenia dodatkowego.

Jednostka wykorzystuje podłączony czujnik zewnętrzny do sterowania zaworem mieszacza z 

przyłączem 0-10V i utrzymywania podanej, stałej wartości zadanej.

Tab. 37 Wyposażenie dodatkowe
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Ustawienia
Przy Wlasna 

krzywa grzew.

Wlasna krzywa grzew.

Wart. rzecz.:

Wart. zad.:

Ustawienia> Wlasna krzywa grzew.

P:

I:

Odchylenie:

Pompa:

Wskazanie

0 °C

0

0

0 K

Od Zima, Lato, Od, Do

E21

B Ustawić krzywą grzewczą dla jednostki w opcji Krzywa wart. zad..

B Ustawić odpowiednie wartości P i I.

B Ustawić odchylenie temperatury, przy którym ma uruchamiać się alarm Wyposazenie dod. x odchylenie 

temp. (  Rozdział 5.6.51, s. 41).

B Wprowadzić funkcję pompy. Zima oznacza, że w trybie zimowym pracuje pompa cyrkulacyjna elementu 

wyposażenia dodatkowego.

Jednostka wykorzystuje podłączony czujnik zewnętrzny do sterowania zaworem mieszacza z 

przyłączem 0-10V i utrzymywania wartości zadanych, podanych w ustawieniach  Krzywa wart. zad..

Przy E11 krzywa 

grzewcza

E11 krzywa grzewcza

Wart. rzecz.:

Przesuniecie:

Ustawienia> E11 krzywa grzewcza

P:

I:

Odchylenie:

Pompa:

Wskazanie

0 K

0

0

0 K

Od Zima, Lato, Od, Do

E21

B Ustawić odpowiednie wartości P i I.

B Ustawić odchylenie temperatury, przy którym ma uruchamiać się alarm Wyposazenie dod. x odchylenie 

temp. (  Rozdział 5.6.51, s. 41).

B Wprowadzić funkcję pompy. Zima oznacza, że w trybie zimowym pracuje pompa cyrkulacyjna elementu 

wyposażenia dodatkowego.

Jednostka wykorzystuje podłączony czujnik zewnętrzny do sterowania zaworem mieszacza z 

przyłączem 0-10V i utrzymywania wartości zadanej wg krzywej grzewczej E11.T1 skorygowanej o 

podane odchylenie.

Przy 

St.temp.zad.chlo

dz.

St.temp.zad.chlodz.

Wart. rzecz.:

Wart. zad.:

Ustawienia> St.temp.zad.chlodz.

P:

I:

Odchylenie:

Pompa:

Wskazanie

0 °C

0

0

0 K

Od Zima, Lato, Od, Do

E21

B Ustawić stałą wartość zadaną.

B Ustawić odpowiednie wartości P i I.

B Ustawić odchylenie temperatury, przy którym ma uruchamiać się alarm Wyposazenie dod. x odchylenie 

temp. (  Rozdział 5.6.51, s. 41).

B Wprowadzić funkcję pompy. Lato oznacza, że w trybie letnim pracuje pompa cyrkulacyjna elementu 

wyposażenia dodatkowego.

Jednostka wykorzystuje podłączony czujnik zewnętrzny do sterowania zaworem mieszacza z 

przyłączem 0-10V i utrzymywania podanej, stałej wartości zadanej.

Ustawienie Ust. fabr. Zakres PC

Tab. 37 Wyposażenie dodatkowe
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Ustawienia
4.6.1 Regulator PI

W przypadku wyposażenia dodatkowego, za wyjątkiem 
Czujnik pokojowy lub Aktyw. czujnik pok., należy 
ustawić regulator PI zaworu mieszacza.

Stosowana jest regulacja za pomocą zakresu P.

Przy Basen Basen

Wart. rzecz.:

Wart. zad.:

Ustawienia> Basen

P:

I:

Odchylenie:

Pompa:

Wskazanie

0 °C

0

0

0 K

Od Zima, Lato, Od, Do

E21

B Ustawić stałą wartość zadaną.

B Ustawić odpowiednie wartości P i I.

B Ustawić odchylenie temperatury, przy którym ma uruchamiać się alarm Wyposazenie dod. x odchylenie 

temp. (  Rozdział 5.6.51, s. 41).

B Wprowadzić funkcję pompy. Lato oznacza, że w trybie letnim pracuje pompa cyrkulacyjna elementu 

wyposażenia dodatkowego.

Jednostka wykorzystuje podłączony czujnik zewnętrzny do sterowania zaworem mieszacza z 

przyłączem 0-10V i utrzymywania podanej, stałej wartości zadanej.

Przy Wlasna 

krzywa grzew.

Krzywa wart. zad. E21

B Ustawić wartość zadaną przewodu zasilającego obiegu przy różnych temperaturach zewnętrznych. Dla 

najniższej, podanej na krzywej temperatury zewnętrznej  PTZ obowiązuje taka sama wartość co w 

przypadku krzywej grzewczej E11.

Wplyw czujnika 

pok.

Wplyw czujnika pok. 0 0-10 E21

Ustawiona wartość podaje, czy zainstalowany jest jeden czy większa liczba aktywnych czujników 

pokojowych. Jeśli zainstalowanych jest więcej aktywnych czujników pokojowych, wartości rzeczywiste 

czujników porównywane są z wartością średnią.

B Ustawić, jaka liczba stopni różnicy temperatury pokojowej (wartość rzeczywista/średnia względem 

zadanej) ma oddziaływać na wartość zadaną temperatury przewodu zasilającego E11.T1.

Przykład: Przy wynoszącym 2 K odchyleniu od ustawionej temperatury pokojowej wartość zadana 

temperatury przewodu zasilającego zmienia się o 6 K, jeśli ustawiono współczynnik oddziaływania 3. 

Przy ustawieniu 0 nie zachodzą żadne zmiany.

Ustawienie Ust. fabr. Zakres PC

Tab. 37 Wyposażenie dodatkowe
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4.7 Ustawienia\Pompa obiegowa

Ustawienie Ust. fabr. Zakres PC

Pompa obiegowa

Ustawienie E11.G1 Ustawienie E11.G1

Alarm:

Tryb pracy:

SSM

Automatycznie

Brak, Sygnal pracy, SSM

Staly, Automatycznie

E21

B Ustawić, czy/jak G1 ma uruchamiać alarm w razie problemów. Alarm Usterka pracy pompy G1 

może uruchamiać się przy SSM lub Sygnal pracy (  Rozdział 5.6.27, s. 35).

B Podać, czy G1 ma pracować w trybie stałym czy automatycznym.

Przy Automatycznie G1 pracuje w trybie zimowym, nie pracuje natomiast w trybie letnim, za 

wyjątkiem trybu pracy przeciwzatarciowej.

W razie usterek E11.G1 i wszystkich pomp stanowiących wyposażenie dodatkowego zatrzymuje 

się produkcja ciepła i pojawia się alarm Usterka pracy wszystkich G1 (kategoria A,  

Rozdział 5.6.1, s. 31). Alarm ten wyświetla się nawet wtedy, gdy zainstalowana jest tylko E11.G1, 

ponieważ zatrzymuje się cała produkcja ciepła.

Ustawienie G2 Ustawienie G2

Przy Regulowana:

Wart. zad. T8-T9:

Ogrzew.:

CWU:

Przy Stala predkosc:

Stala predkosc:

Ogrzew.:

CWU:

Regulowana

7 K

7 K

100%

100%

Regulowana, Stala predkosc

5-10 K

5-10 K

30-100%

30-100%

E2x

B Ustawić sposób działania G2.

B Przy Regulowana: Ustawić różnicę temperatur T8-T9, jaką pompa czynnika grzewczego ma 

utrzymywać odpowiednio w trybie pracy c.o. i trybie wytwarzania CWU.

B Przy Stala predkosc: Ustawić żądaną prędkość w %.

Ustawienie G3 Ustawienie G3

Przy Regulowana:

Wart. zad. T10-T11:

Przy Stala predkosc:

Stala predkosc:

3 K

100%

Regulowana, Stala predkosc

2-6 K

30-100%

E2x

B Ustawić sposób działania G3.

B Przy Regulowana: Ustawić różnicę temperatur T10-T11, jaką ma utrzymywać pompa płynu 

niezamarzającego.

B Przy Stala predkosc: Ustawić żądaną prędkość w %.

Ustawienie Do6 Ustawienie Do6

Pompowanie: Brak Brak, E31.G33,

E71.E1.G71

E2x

E21

B Wybrać opcję zgodnie z przyłączeniem do Do6.

Przy E71.E1.G71: Pompa uruchamia się jednocześnie z dogrzewaczem z zaworem mieszacza, 

zatrzymuje się natomiast 2 minuty po zatrzymaniu dogrzewacza.

Przy E31.G33: Zewnętrzna pompa płynu niezamarzającego uruchamia się i zatrzymuje 

jednocześnie z pompą płynu niezamarzającego G3 pompy ciepła.

Tab. 38 Pompy cyrkulacyjne
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4.8 Ustawienia\Obieg dol. zród.

4.9 Ustawienia\Regulacja zewn.

4.10 Ustawienia\Alarm zbiorczy

4.11 Ustawienia\Inwertery

Ustawienie Ust. fabr. Zakres PC

Obieg dol. zród.

Obieg dol. zród. T10: Start

T10: Zatrzym.

T11: Start

T11: Zatrzym.

– 5 °C

– 8 °C

– 5 °C

– 8 °C

– 8 °C – +30 °C

– 8 °C – +30 °C

– 8 °C – +30 °C

– 8 °C – +30 °C

E2x

B  Ustawić odpowiednie wartości dopływu (T10) i odpływu płynu niezamarzającego (T11).

B W przypadku skały/ziemi zaleca się wartości – 5, – 8, – 5, – 8 °C (wartości ustawione 

fabrycznie).

B W przypadku powietrza zewnętrznego zaleca się wartości 1, 0, 0, – 3 °C.

B W przypadku wód gruntowych zaleca się wartości 4, 3, 3, 0 °C.

Tab. 39 Płyn niezamarzający

Ustawienie Ust. fabr. Zakres PC

Regulacja zewn.

Regulacja zewn. B11

Wybierz funkcje: Zablokuj wszystko Bez wplywu

Zablokuj wszystko

Zablokuj dogrzewacz

Zablokuj sprezarke

Zablokuj CWU

Start sprez.+dogrz.

Uruchom sprezarke

E2x

B Wybrać funkcję w zależności od tego, w jaki sposób wejście zewnętrzne B11 (Di2) ma 

oddziaływać na pompę ciepła w razie zamknięcia.

Tab. 40 Regulacja zewnętrzna

Ustawienie Ust. fabr. Zakres PC

Alarm zbiorczy

Alarm zbiorczy Alarm A/B Alarm A/B, Alarm A E2x

B Wybrać, czy wyjście alarmu zbiorczego Do7 ma włączać się zarówno w przypadku alarmu A, jak 

i B, czy tylko w przypadku alarmu A.

Tab. 41 Alarm zbiorczy

Ustawienie Ust. fabr. Zakres PC

Inwertery

Wejscia cyfrowe

Di1

Di2

Di3

Normalne

Normalne

Normalne

Normalne, Z inwerterem

Normalne, Z inwerterem

Normalne, Z inwerterem

E2x

B Wybrać Z inwerterem, jeśli wymaga tego jednostka podłączona do wejścia.

Tab. 42 Inwersje
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4.12 Ustawienia\Kalibracja czujników

4.13 Test działania

4.14 Szybki restart

Ustawienie Ust. fabr. Zakres PC

Kalibracja czujników

Kalibracja czujników

E11.T1

E10.T2

E4x.T3

0,000 K

0,000 K

0,000 K

E21

E21

E2x 

CWU

B  Skontrolować czujniki i w razie potrzeby wyregulować wartość pomiarową.

Tab. 43 Kalibracja czujników

Ustawienie Ust. fabr. Zakres PC

Test działania

Wyjscia cyfrowe Do1 –  Do7

Funkcja: Auto Od, Do, Auto

E2x

Wyjscia analogowe Ao1 –  Ao5

Funkcja:

Wart. reczna:

Auto

%

Recznie, Auto

E2x

B Przetestować działanie wszystkich wejść i wyjść związanych z uruchomieniem.

B Po zakończeniu testu ustawić Auto.

W przeciwnym razie uruchamia się alarm Niepraw. pol. wyj. po tescie dzialania (  Rozdział 

5.6.30, s. 35).

W nawiasie, w czwartym wierszu menu centrala sterująca podaje zalecane ustawienie dla każdego 

z wyjść.

Tab. 44 Test działania

Ustawienie Ust. fabr. Zakres PC

Szybki restart

Szybki restart

Wart. rzecz.:

Nie

Wskazanie

Nie, Tak E2x

B  Wybrać Tak, jeśli ustawienie sterownika czasowego restartu sprężarki ma zostać zmienione z 

10 minut na 20 sekund.

Podany jest pozostały czas w sekundach.

Tak można wybrać tylko podczas odliczania 10 minut przez sterownik czasowy. Po zmianie 

wartość wraca automatycznie do ustawienia Nie.

Tab. 45 Szybki restart
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4.15 Odczyt

4.16 Szybkie wylogowanie

Odczyt/ustawienie PC

Odczyt

Status we/wy Wejscia cyfrowe E2x

B  Odczytać status wejść. Status wyświetlany jest jako wartość 0 (Od) lub 1 (Do).

Wyjscia cyfrowe E2x

B  Odczytać status wyjść. Status wyświetlany jest jako wartość 0 (Od) lub 1 (Do).

Wejscia analogowe E2x

B  Odczytać temperaturę wejść.

Wyjscia analogowe E2x

B  Odczytać stopień otwarcia/wyrażoną w % prędkość wyjść.

Temperatura Czujniki wewnetrzne E2x

B  Odczytać temperatury czujników T6, T8, T9, T10, T11. 

Czujniki zewnetrzne E2x

B  Odczytać temperatury czujników E11.T1, E10.T2, T3. W przypadku E11.T1 wyświetla się 

również wartość zadana, a w przypadku T3 temperatury zatrzymania, zawór i jego położenie.

Czas pracy Calkowity E2x

B  Odczytać całkowitą liczbę uruchomień i godzin pracy Sprezarka, CWU, Tryb zimowy, 

Dogrzewanie.

Wartości związane z dogrzewaczem podawane są w E21.

Krótki czas E2x

B  Odczytać liczbę uruchomień i godzin pracy Sprezarka, CWU, Tryb zimowy, Dogrzewanieod 

wyzerowania.

Wartości związane z dogrzewaczem podawane są w E21.

Ustawienia alarmu E2x

B  Wybrać Tak, aby włączyć nadzór krótkiego czasu pracy funkcji Ogrzewanie i/lub CWU. 

Teraz może uruchomić się alarm informacyjny Krótki czas pracy ogrzewania i/lub Krótki czas 

pracy w trybie pracy z CWU (  Rozdział 5.6.44, 5.6.45, s. 40).

Logowanie Ogrzewanie, Dogrzewanie, CWUi in. E2x

B  Ustawić liczbę przepracowanych godzin i wyświetlić status/temperatury i inne obowiązujące o 

wybranej godzinie wartości. Wartości są zapisywane o pełnych godzinach. W pamięci 

zapisanych jest 168 godzin (=1 tydzień).

B Aby przechodzić pomiędzy oknami, wciskać  i  .

Wartości związane z dogrzewaczem podawane są w E21.

Historii alarmów Historii alarmów E2x

B  Odczytać wszystkie alarmy i komunikaty informacyjne. Ostatnie wartości są podane na 

początku.

B Aby przejść do wybranego alarmu, wciskać i .

W historii alarmów zapisanych jest ok. 20 ostatnich komunikatów.

Wersja programu Wersja programu E2x

B  Odczytać aktualną wersję oprogramowania centrali sterującej.

Tab. 46 Odczyt

Ustawienie Ust. fabr. Zakres PC

Szybkie wylogowanie

Szybkie wylogowanie

Obecny poziom:

Nie

Wskazanie

Nie, Tak E2x

B Wybrać Tak, aby wylogować się i przejść do wskazania standardowego. 

Tab. 47 Szybkie wylogowanie
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4.17 Powr. do ust. fabr.

Ustawienie Ust. fabr. Zakres PC

Powr. do ust. fabr.

Powr. do ust. fabr.

Przywróc:

Potwierdz:

Nie

Nie

Nie, Tak

Nie, Tak

E2x

B Wybrać Tak, aby przywrócić wszystkie ustawienia wartości fabrycznych. Jeśli czynność ta 

spowodowała zmianę krzywej grzewczej (E21), mogą zmienić się ustawienia klienta.

Po wybraniu Tak dla opcji Potwierdz i przywróceniu ustawień fabrycznych wyświetla się 

komunikat Wykonano.

Tab. 48 Powrót do ustawień fabrycznych
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5 Informacja/alarm

5.1 Informacje ogólne
Pompa ciepła wyposażona jest w cały szereg funkcji 
bezpieczeństwa, które wykluczają problemy lub 
uszkodzenia wyposażenia. Do funkcji tych należy m.in. 
kontrola temperatury i działania istotnych komponentów 
pompy. Ponadto przez minutę wykonywany jest tryb 
pracy przeciwzatarciowej wszystkich pomp 
cyrkulacyjnych i zaworu trójdrogowego Q21/E4x.Q1x, 
jeśli elementy te nie pracowały przez ponad 7 dni.

Pompa ciepła reaguje na usterki eksploatacyjne, 
generując komunikaty informacyjne/alarmy.

5.2 Kategorie alarmów
 Niektóre usterki mają bardziej poważny charakter. 
Dlatego alarmy podzielone są na kategorie.

C: Informacje potwierdzane automatycznie po usunięciu 
usterki. Usterka jest najczęściej tymczasowa i znika 
samoczynnie. 
B: Usterkę należy usunąć, można z tym jednak zaczekać, 
aż nastanie dzień. W przypadku niektórych alarmów 
pompa ciepła nie działa w pełni, dopóki błąd nie 
zostanie usunięty, a alarm potwierdzony. 
A: Usterkę należy usunąć niezwłocznie, aby zapobiec 
uszkodzeniu systemu/wyposażenia.

5.3 Dioda sygnalizująca pracę i usterki
Lampka kontrolna pracy i usterek regulatora wskazuje 
status pompy ciepła oraz ewentualny alarm.

W przypadku Informacji (kategoria C) nie następuje 
żadne wskazanie.

5.4 Lista alarmów i Historii alarmów
W przypadku usterki komunikat o błędzie jest 
zapisywany na liście alarmów i w historii alarmów.

Do listy alarmów można przejść, wciskając .

Do historii alarmów można przejść na poziomie 
instalatora w menu Odczyt.

W historii alarmów jest zapisanych ok. 20 ostatnich 
alarmów i komunikatów informacyjnych. Ostatni alarm 
jest podany jako pierwszy.

5.5 Potwierdzenie alarmu
Wcisnąć  , aby obejrzeć listę alarmów (lampka 
kontrolna świeci się/miga na czerwono). Aby wrócić do 
ostatniej pozycji, wcisnąć  lub .

Aby potwierdzić alarm:

B Zalogować się.

B Wcisnąć , aby przejść do listy alarmów.

B Wcisnąć i , aby przejść do żądanego alarmu.

B Wcisnąć dwa razy .
Potwierdzone  ten komunikat pojawia się w oknie 
alarmów, alarm znika z listy, jeśli jego przyczyna 
została usunięta/zniknęła.

Jeśli przyczyna alarmu zniknęła, ale alarm nie został 
potwierdzony, w oknie alarmów pojawia się komunikat 
Ponowny. Po potwierdzeniu alarm zniknie z listy 
alarmów.

Usterka wskazywana jest/zapisywana/
usuwana/potwierdzana w tej pompie ciepła, 
w której wystąpiła usterka.

Lampka kontrolna 
świeci się na zielono.

Centrala sterująca pracuje.

Lampka kontrolna miga 
powoli na zielono.

Centrala sterująca jest 
wyłączona/w trybie 
czuwania (WYŁ.).

Lampka kontrolna miga 
na czerwono.

Zgłoszono alarm lub alarm 
nie został potwierdzony.

Lampka kontrolna 
świeci się na czerwono.

Alarm został potwierdzony, 
ale przyczyna alarmu nie 
została usunięta.

Tab. 49 Funkcje lampki kontrolnej

ok
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5.6 Funkcje alarmowe
W tej części podane są możliwe komunikaty o usterkach. 
Tekst i kategoria komunikatu podane są w tytule.

Potwierdzenie alarmu A i B po usunięciu przyczyny jest 
konieczne w celu ponownego uruchomienia pompy 
ciepła. Alarm C potwierdzany jest automatycznie.

5.6.1 Usterka pracy wszystkich G1 (A)

Funkcja: Zatrzymuje się sprężarka i dogrzewacz. Włącza 
się, jeśli przestały działań wszystkie podłączone pompy 
cyrkulacyjne związane z produkcją ciepła. Alarm włącza 
się także wtedy, gdy przestaje działać E11.G1 będąca 
jedyną pompą cyrkulacyjną związaną z produkcją ciepła. 
Ryzyko uszkodzeń związanych z zamarznięciem. Aby 
umożliwić włączanie się tego alarmu, wartość 
Ustawienie E11.G1\Alarm (poziom instalatora) musi 
być ustawiona na Sygnal pracy lub SSM. 

Pompa ciepła: E21.

B Sprawdzić działanie każdej z pomp.

B Sprawdzić przyłączenia.

5.6.2 Usterka pracy sprezarki i dogrzewacza (A)

Funkcja: Brak reakcji eksploatacyjnej sprężarki. Nie 
działa dogrzewacz. W przypadku wewnętrznego 
dogrzewacza elektrycznego uruchomiło się 
zabezpieczenie przed przegrzaniem. W przypadku 
dogrzewacza zewnętrznego w przeciągu 30 minut od 
włączenia dogrzewacza termostat E71.E1.B31 nie 
wygenerował sygnału. Ryzyko uszkodzeń związanych z 
zamarznięciem. 

Pompa ciepła: E21.

B Skorzystać ze schematu elektrycznego danej pompy 
ciepła i przeanalizować sygnał reakcji eksploatacyjnej 
centrali sterującej przechodzący przez podłączone 
komponenty.

B Ustalić, w którym miejscu sygnał zmienia się w 
nieprawidłowy sposób.

B Skontrolować dogrzewacz i zabezpieczenie przed 
przegrzaniem/termostat.

5.6.3 Usterka czujnika T1 (B)

Funkcja: Sterowanie instalacją przejmuje czujnik 
E21.T8. Temperatura T1 podana jest w centrali 
sterującej za pomocą NaN (Not a Number).

Pompa ciepła: E21.

B Skontrolować sposób zamontowania czujnika.

B Skontrolować przyłączenie, zmierzyć opór i porównać 
z tabelą oporów.

B W razie potrzeby wymienić czujnik.

5.6.4 Usterka czujnika T2 (B)

Funkcja: Wartość temperatury zewnętrznej jest 
ustawiona na 0 °C, co oznacza, że pompa ciepła może 
dalej pracować, jednak przy innych temperaturach 
zewnętrznych nie będzie produkowana prawidłowa ilość 
ciepła na potrzeby instalacji c.o. Wartość czujnika 
podana jest w centrali sterującej za pomocą NaN.

Pompa ciepła: E21.

B Skontrolować sposób zamontowania czujnika.

B Skontrolować przyłączenie, zmierzyć opór i porównać 
z tabelą oporów.

B W razie potrzeby wymienić czujnik.

5.6.5 Usterka czujnika T3 (B)

Funkcja: Produkcja CWU przechodzi w tryb awaryjny, 
jeśli pompa ciepła jest ustawiona na  Tryb awaryjny. 
Wartość czujnika podana jest w centrali sterującej za 
pomocą NaN.

Tryb awaryjny-opis (  Rozdział 4.5, s. 19).

Pompa ciepła: Pompa ciepła z T3 w postaci czujnika 
lokalnego.

B Sprawdzić, czy w centrali sterującej jest prawidłowo 
ustawiony Typ CWU.

B Skontrolować sposób zamontowania czujnika.

B Skontrolować przyłączenie, zmierzyć opór i porównać 
z tabelą oporów.

B W razie potrzeby wymienić czujnik.

5.6.6 Usterka czujnika T6 (B)

Funkcja: Zatrzymuje się sprężarka. E21: Zezwolenie na 
uruchomienie dogrzewacza. Wartość czujnika podana 
jest w centrali sterującej za pomocą NaN.

Pompa ciepła: Wszystkie.

B Skontrolować sposób zamontowania czujnika.

B Skontrolować przyłączenie, zmierzyć opór i porównać 
z tabelą oporów.

B W razie potrzeby wymienić czujnik.

5.6.7 Usterka czujnika T8 (B)
Usterka czujnika T9 (B)

Funkcja: Wartość czujnika podana jest w centrali 
sterującej za pomocą NaN.

Pompa ciepła: Wszystkie.

B Skontrolować sposób zamontowania czujnika.

B Skontrolować przyłączenie, zmierzyć opór i porównać 
z tabelą oporów.

B W razie potrzeby wymienić czujnik.
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5.6.8 Usterka czujnika T10 (B)
Usterka czujnika T11 (B)

Funkcja: Wartość czujnika podana jest w centrali 
sterującej za pomocą NaN.

Pompa ciepła: Wszystkie.

B Skontrolować sposób zamontowania czujnika.

B Skontrolować przyłączenie, zmierzyć opór i porównać 
z tabelą oporów.

B W razie potrzeby wymienić czujnik.

5.6.9 Usterka pracy sprezarki (B)

Funkcja: Brak reakcji eksploatacyjnej sprężarki. E21: 
Zezwolenie na uruchomienie dogrzewacza.

Pompa ciepła: Wszystkie.

B Skorzystać ze schematu elektrycznego danej pompy 
ciepła i przeanalizować sygnał reakcji eksploatacyjnej 
centrali sterującej przechodzący przez podłączone 
komponenty.

B Ustalić, w którym miejscu sygnał zmienia się w 
nieprawidłowy sposób.

5.6.10 Usterka pracy dogrzewacza (B)

Funkcja: W przypadku wewnętrznego dogrzewacza 
elektrycznego uruchomiło się zabezpieczenie przed 
przegrzaniem. W przypadku dogrzewacza zewnętrznego 
w przeciągu 30 minut od włączenia dogrzewacza 
termostat E71.E1.B31 nie wygenerował sygnału. 

Pompa ciepła: E21.

B Skontrolować dogrzewacz i zabezpieczenie przed 
przegrzaniem/termostat.

5.6.11 Usterka pracy pompy G2 (B)
Usterka pracy pompy G3 (B)

Funkcja: Zatrzymuje się sprężarka. Włącza się, kiedy 
sygnał SSM z pompy cyrkulacyjnej został przerwany na 
ponad 3 minuty. E21: Zezwolenie na uruchomienie 
dogrzewacza elektrycznego przy usterce G3.

Pompa ciepła: Wszystkie.

B Aby skasować alarm, należy odłączyć zasilanie na co 
najmniej 5 sekund ( Rozdział ‘Kasowanie alarmu 
pompy  w instrukcji obsługi dla instalatora pompy 
ciepła).

B Sprawdzić, czy może pracować pompa cyrkulacyjna.

B Skontrolować przyłączenie sygnału 0-10V.

B W razie potrzeby odpowietrzyć instalację grzewczą.

5.6.12 Wysoka temp. T6 goracy gaz (B)

Funkcja: Sprężarka zatrzymuje się, ponieważ T6 
wskazuje wartość powyżej 125 °C. Restart jest możliwy 
wtedy, gdy T6 wskazuje wartość poniżej 115 °C. E21: 
Zezwolenie na uruchomienie dogrzewacza.

Włącza się, gdy w przeciągu ostatnich 120 minut 
uruchomił się więcej niż 1 raz alarm odpowiadający 
kategorii C. 

Pompa ciepła: Wszystkie.

B Sprawdzić, czy wskazanie czujnika jest 
prawdopodobne.

B Skontrolować przyłączenie, zmierzyć opór i porównać 
z tabelą oporów.

B Jeśli tak, sprawdzić, czy obieg czynnika chłodniczego 
może oddawać ciepło.

5.6.13 Uruchomiony pres. wys.cisni (B)

Funkcja: Zatrzymuje się sprężarka. E21: Zezwolenie na 
uruchomienie dogrzewacza.

Włącza się, gdy w przeciągu ostatnich 120 minut 
uruchomił się więcej niż 1 raz alarm odpowiadający 
kategorii C. 

Alarm może być również spowodowany nieprawidłową 
konfiguracją systemu.

Pompa ciepła: Wszystkie.

B Skontrolować i w razie potrzeby oczyścić filtr 
zanieczyszczeń.

B Skontrolować zawory.

B Skontrolować ciśnienie w instalacji grzewczej, w razie 
potrzeby odpowietrzyć instalację.

B Skontrolować przepływ przez kondensator.

B Skontrolować presostat i jego przyłączenia.

B Skontrolować pompę czynnika grzewczego G2.

B Sprawdzić, czy nie zachodzi ryzyko dużego, nagłego 
wzrostu temperatury w pompie ciepła. Ew. wykluczyć 
to zagrożenie.
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5.6.14 Uruchomiony pres. nisk.cisni (B)

Funkcja: Zatrzymuje się sprężarka. E21: Zezwolenie na 
uruchomienie dogrzewacza.

Włącza się, gdy w przeciągu ostatnich 120 minut 
uruchomił się więcej niż 1 raz alarm odpowiadający 
kategorii C. 

Pompa ciepła: Wszystkie.

B Skontrolować i w razie potrzeby oczyścić filtr 
zanieczyszczeń.

B Skontrolować zawory.

B Skontrolować ciśnienie płynu niezamarzającego, w 
razie potrzeby odpowietrzyć instalację.

B Skontrolować przepływ przez parownik.

B Skontrolować presostat i jego przyłączenia.

B Skontrolować pompę płynu niezamarzającego G3.

5.6.15 Wysoka temp. T8 nosnik ciepla wyj. (B)
Wysoka temp. T9 nosnik ciepla wej. (B)

Funkcja: Zatrzymuje się sprężarka. E21: Zezwolenie na 
uruchomienie dogrzewacza.

Włącza się, gdy w przeciągu ostatnich 120 minut 
uruchomił się więcej niż 1 raz alarm odpowiadający 
kategorii C. 

T8 > 65 °C i T9 > 59 °C prowadzi do uruchomienia się 
alarmu. Restart przy 57 °C.

Pompa ciepła: Wszystkie.

B Skontrolować i w razie potrzeby oczyścić filtr 
zanieczyszczeń.

B Skontrolować zawory i rurociągi.

B Sprawdzić, czy czujnik wskazuje prawidłową 
temperaturę, porównać z tabelą oporów.

5.6.16 Niska temp.T10 obieg dol.zródla wej (B)
Niska temp.T11 obieg dol.zródla wyj (B)

Funkcja: Zatrzymuje się sprężarka. E21: Zezwolenie na 
uruchomienie dogrzewacza.

Włącza się, gdy w przeciągu ostatnich 120 minut 
uruchomił się więcej niż 1 raz alarm odpowiadający 
kategorii C. 

Wartość graniczne alarmów ustawiane są w 
Ustawienia\Obieg dol. zród., wartość fabryczna -8 °C 
(  Tabela 39, s. 26). Restart przy -5 °C.

Pompa ciepła: Wszystkie.

B Skontrolować źródło energii i jego temperaturę.

B Skontrolować obieg płynu niezamarzającego.

B Skontrolować i w razie potrzeby oczyścić filtr 
zanieczyszczeń.

B Skontrolować zawory i ew. rozdzielacze.

B Sprawdzić, czy czujnik wskazuje prawidłową 
temperaturę, porównać z tabelą oporów.

5.6.17 Blad w komunikacji z E2x (B)

Funkcja: E21 straciła kontakt z daną pompą ciepła.

Pompa ciepła: E21.

B Skontrolować ustawienia liczby pomp ciepła 
(  Tabela 31, s. 11).

B Skontrolować adresowanie danej pompy ciepła 
(  Tabela 31, s. 11) oraz przyłącza między E21 a daną 
pompą ciepła.

B Skontrolować kabel komunikacyjny pod kątem 
położenia (odległość od okablowania siły co najmniej 
100 mm) i ewentualnych uszkodzeń.

B W razie potrzeby zakończyć po obu stronach kabel 
komunikacyjny (zastosować opór 120 Ω, 0,5 W).

5.6.18 Blad w komunikacji z E21 (B)

Funkcja: Pompa ciepła straciła kontakt z E21.

Pompa ciepła: Wszystkie oprócz E21.

B Skontrolować komunikację pomiędzy E21 i daną 
pompą ciepła.

B Skontrolować adresowanie danej pompy ciepła 
(  Tabela 31, s. 11) oraz przyłącza między E21 a daną 
pompą ciepła.

B Skontrolować kabel komunikacyjny pod kątem 
położenia (odległość od okablowania siły co najmniej 
100 mm) i ewentualnych uszkodzeń.

B W razie potrzeby zakończyć po obu stronach kabel 
komunikacyjny (zastosować opór 120 Ω, 0,5 W).

WSKAZÓWKA: Jeśli alarm presostatu 
zostanie potwierdzony, a przyczyna błędu 
nie zostanie usunięta, sprężarka będzie 
próbować się uruchomić. Kilka prób 
uruchomienia przy braku cyrkulacji w 
obiegu czynnika chłodniczego może 
prowadzić do zamarznięcia parownika. Po 
zamarznięciu konieczny jest co najmniej 
jednodobowy przestój, aby parownik 
odtajał. Zachodzi również ryzyko 
uszkodzenia parownika związane z 
koniecznością wymiany.

B Przed potwierdzeniem usunąć przyczynę 
błędu.
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5.6.19 Blad w komunikacji z wyposaz. dod. x (B)

Funkcja: E21 straciła kontakt z danym elementem 
wyposażenia dodatkowego.

Pompa ciepła: E21.

B Skontrolować fizyczny adres elementu wyposażenia 
dodatkowego.

B Skontrolować ustawienia elementu wyposażenia 
dodatkowego w E21 
(  Tabela 37, s. 22).

B Skontrolować przyłącza między E21 i elementem 
wyposażenia dodatkowego.

B Skontrolować kabel komunikacyjny pod kątem 
położenia (odległość od okablowania siły co najmniej 
100 mm) i ewentualnych uszkodzeń.

B Skontrolować zasilanie napięciem.

B W razie potrzeby zakończyć po obu stronach kabel 
komunikacyjny (zastosować opór 120 Ω, 0,5 W).

5.6.20 Problem z produkcja CWU (B)

Funkcja: Podczas poprzedniego okresu produkcji CWU 
wartość T3 była wciąż niższa od wartości granicznej 
startu, kiedy wartość T9 przerwała produkcję ze względu 
na ryzyko Wysoka temp. T9 nosnik ciepla wej.. 
Produkcja CWU zostaje zatrzymana. Alarm nie może się 
pojawić, jeśli wystąpiła Usterka czujnika T3. O północy 
następuje automatyczny restart.

Pompa ciepła: Pompa ciepła z T3 w postaci czujnika 
lokalnego.

B Skontrolować układ CWU.

B Skontrolować, czy T3 i T9 podają prawidłową 
temperaturę, porównać z tabelą oporów.

B Sprawdzić, czy instalacja ma prawidłowe rozmiary.

5.6.21 Problem z zaworem Q21 (B)
Problem z zaworem E4x.Q1x (B)

Funkcja: Produkcja CWU zatrzymuje się, ponieważ 
E11.T1 ma wartość 10 K wyższą od wartości zadanej i 
podczas aktualnego trybu wytwarzania CWU wartość ta 
wzrosła o 15 K.

Wartości te można ustawić z poziomu instalatora w opcji 
CWU\Ustawienia\Zabezp. termiczne.

Pompa ciepła: Pompa ciepła z T3 w postaci czujnika 
lokalnego.

B Sprawdzić, czy zawór może pracować i czy jest 
prawidłowo podłączony.

B Sprawdzić, czy instalacja jest prawidłowo 
podłączona.

B Sprawdzić, czy zawór nie przecieka.

B Sprawdzić, czy E11.T1 wskazuje prawidłową 
temperaturę, porównać z tabelą oporów.

5.6.22 Przerwana próba startu (B)

Funkcja: Podczas uruchamiania sprężarki 
przeprowadzana jest kontrola temperatur i presostatów. 
Jeśli któraś z wartości nie zostanie zatwierdzona przez 
centralę sterującą, proces uruchamiania zostaje 
przerwany. W razie potrzeby po 20 minutach następuje 
kolejna próba uruchomienia sprężarki.

Włącza się, gdy w przeciągu ostatnich 120 minut 
uruchomił się więcej niż 1 raz alarm odpowiadający 
kategorii C. 

Pompa ciepła: Wszystkie.

B Skontrolować przyczynę za pomocą rejestru 
temperatur i historii alarmów (  Tabela 46, s. 28).

5.6.23 Kontr. kolejnosc faz i T6 (B)

Funkcja: Zatrzymuje się sprężarka. Włącza się, jeśli w 
przeciągu trzech minut po uruchomieniu sprężarki 
temperatura gorącego gazu T6 nie przekroczy o 10 K 
temperatury odpływu czynnika grzewczego T8. E21: 
Zezwolenie na uruchomienie dogrzewacza.

Pompa ciepła: Wszystkie.

Podczas uruchamiania/podczas pracy:

B Skontrolować kierunek obrotów sprężarki.

B Skontrolować kolejność faz zasilających.

B Skontrolować, czy czujniki T6 i T8 podają prawidłową 
temperaturę, porównać z tabelą oporów.

B Skontrolować przyłącza czujników.

B Skontrolować obieg czynnika chłodniczego. 

5.6.24 Zródlo ciepla przegrzane (B)

Funkcja: Zatrzymuje się dogrzewacz. Uruchomiło się 
zabezpieczenie przed przegrzaniem wewnętrznego 
dogrzewacza elektrycznego.

Pompa ciepła: E21 z wewnętrznym dogrzewaczem 
elektrycznym.

B Skasować zabezpieczenie przed przegrzaniem 
dogrzewacza elektrycznego.

B Skontrolować działania pompy czynnika grzewczego 
G2.

B W razie potrzeby oczyścić filtr zanieczyszczeń 
instalacji grzewczej.

B Skontrolować przepływ w instalacji grzewczej.

B Skontrolować zawory w instalacji grzewczej.
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5.6.25 Dodatkowe zródlo ciepla nie dziala (B)

Funkcja: Zamyka się zawór mieszający dogrzewacza. 
Brak sygnału z termostatu dogrzewacza zewnętrznego o 
wystarczającym poziomie ciepła.

Pompa ciepła: E21 z dogrzewaczem zewnętrznym.

B Sprawdzić, czy dogrzewacz działa i ma wystarczającą 
temperaturę.

B Skontrolować termostat E71.E1.B31 i jego 
przyłączenia.

5.6.26 Usterka wyposaz. dod.x pompa (B)

Funkcja: Przerwany sygnał SSM z pompy cyrkulacyjnej 
podłączonej do danego elementu wyposażenia 
dodatkowego.

Pompa ciepła: E21.

B Sprawdzić, czy działa pompa.

B Skontrolować przyłącza pompy.

5.6.27 Usterka pracy pompy G1 (B)

Funkcja: Włącza się, kiedy zanika sygnał z pompy 
cyrkulacyjnej. Pozostałe pompy G1 działają. Aby 
umożliwić włączanie się tego alarmu, wartość 
Ustawienie E11.G1\Alarm (poziom instalatora) musi 
być ustawiona na Sygnal pracy lub SSM.

Pompa ciepła: E21.

B Skontrolować napięcie i wyłącznik bezpieczeństwa.

B Skontrolować wyświetlacz/wskaźnik alarmu pompy 
cyrkulacyjnej, o ile jest zainstalowany. 

B Skontrolować sygnał sterowniczy do G1 i sygnał SSM 
z G1.

5.6.28 Alarm sprezarki

Funkcja: Zatrzymuje się sprężarka. E21: Zezwolenie na 
uruchomienie dogrzewacza.

Pompa ciepła: Wszystkie.

B Skontrolować bezpiecznik automatyczny i 
zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe silnika 
sprężarki.

5.6.29 Wysoka temperatura T10 (B)
Wysoka temperatura T11 (B)

Funkcja: Zatrzymuje się sprężarka. E21: Zezwolenie na 
uruchomienie dogrzewacza. Uruchamia się, kiedy czujnik 
wskazuje wartość powyżej 30 °C. Aby nastąpił restart, 
temperatura musi spaść poniżej 29 °C.

Pompa ciepła: Wszystkie.

B Sprawdzić, czy płyn niezamarzający powinien 
oddawać temperaturę powyżej 30 °C.

B Sprawdzić, czy czujnik wskazuje prawidłową 
temperaturę, porównać z tabelą oporów.

B Ochłodzić płyn niezamarzający, tak by mogła się 
uruchomić sprężarka.

5.6.30 Niepraw. pol. wyj. po tescie dzialania (C)

Funkcja: Nie wszystkie wyjścia ustawiły się po teście 
działania w tryb Auto. Uruchomienie sprężarki oznacza, 
że uruchamiają się pompy cyrkulacyjne G2 i G3; 
temperatury i presostaty są kontrolowane pod 
warunkiem, że nie jest włączona żadna funkcja 
ochronna. Kiedy włącza się funkcja ochronna, wszystkie 
wyjścia przestawiane są w tryb Auto.

Pompa ciepła: Wszystkie.

5.6.31 Produkcja CWU w trybie awaryjnym (C)

Funkcja: Czujnik CWU T3 nie działa, pompa ciepła 
przeszła w tryb produkcji CWU zgodnie z procedurą 
trybu awaryjnego (  Rozdział 4.5.3, s. 21). Praca w 
trybie awaryjnym trwa do momentu włączenia się 
czujnika lub wyłączenia funkcji w opcji CWU.

Pompa ciepła: Pompa ciepła z T3 w postaci czujnika 
lokalnego.

5.6.32 Wysoka temperatura T1 zasilanie (C)

Funkcja: T1 wskazuje przez ponad 30 minut wartość 
wyższą o 10 K od wartości zadanej. Wartości te można 
ustawić w opcji Temperatura pokojowa\Odchylenie 
E11.T1 z poziomu instalatora.

Pompa ciepła: E21.

B Sprawdzić, czy czujnik wskazuje prawidłową 
temperaturę i czy jest prawidłowo zamontowany.

B Sprawdzić, czy wyłączona jest sprężarka i 
dogrzewacz.

B Sprawdzić, czy nie są włączone inne źródła ciepła.
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5.6.33 Niska temperatura T1 zasilanie (C)

Funkcja: T1 wskazuje przez ponad 30 minut wartość 
niższą o 10 K od wartości zadanej. Wartości te można 
ustawić w opcji Temperatura pokojowa\Odchylenie 
E11.T1 z poziomu instalatora.

Pompa ciepła: E21.

B Sprawdzić, czy czujnik wskazuje prawidłową 
temperaturę i czy jest prawidłowo zamontowany.

B Sprawdzić, czy pompa ciepła i/lub dogrzewacz 
produkuje ciepło.

B Skontrolować zawory i rurociągi.

B Sprawdzić, czy instalacja ma prawidłowe rozmiary.

5.6.34 Niska temperatura T3 CWU (C)

Funkcja: T3 wskazuje przez ponad 30 minut wartość 
niższą od 45 °C. Wartość temperatury jest ustawiana 
przez instalatora w opcji CWU\Ustawienia\Ustawienie 
alarmu\Gran. alarmu.

Pompa ciepła: Pompa ciepła z T3 w postaci czujnika 
lokalnego.

B Sprawdzić, czy czujnik wskazuje prawidłową 
temperaturę i czy jest prawidłowo zamontowany.

B Sprawdzić, czy pompy ciepła i/lub wewnętrzny 
dogrzewacz elektryczny wytwarzają ciepło 
odprowadzane do zasobnika.

B Skontrolować zawory i rurociągi.

B Sprawdzić, czy instalacja ma prawidłowe rozmiary.

5.6.35 Wysoka temp. T6 goracy gaz (C)

Funkcja: Wartość czujnika gorącego gazu T6 przekracza 
125 °C. Jeśli alarm się powtórzy, otrzymuje on kategorię 
B (  Rozdział 5.6.12, s. 32).

Pompa ciepła: Wszystkie.

Alarm nie jest wyświetlany na liście alarmów.

5.6.36 Uruchomiony pres. wys.cisni (C)

Funkcja: Uruchomił się presostat wysokiego ciśnienia w 
obiegu czynnika chłodniczego. Jeśli alarm się powtórzy, 
otrzymuje on kategorię B (  Rozdział 5.6.13, s. 32).

Pompa ciepła: Wszystkie.

Alarm nie jest wyświetlany na liście alarmów.

5.6.37 Uruchomiony pres. nisk.cisni (C)

Funkcja: Uruchomił się presostat niskiego ciśnienia w 
obiegu czynnika chłodniczego. Jeśli alarm się powtórzy, 
otrzymuje on kategorię B (  Rozdział 5.6.14, s. 33).

Pompa ciepła: Wszystkie.

Alarm nie jest wyświetlany na liście alarmów.

5.6.38 Wysoka temp. T8 nosnik ciepla wyj. (C)
Wysoka temp. T9 nosnik ciepla wej. (C)

Funkcja: T8 > 65 °C i T9 > 59 °C prowadzi do 
uruchomienia się alarmu. Jeśli alarm się powtórzy, 
otrzymuje on kategorię B (  Rozdział 5.6.15, s. 33).

Pompa ciepła: Wszystkie.

Alarm nie jest wyświetlany na liście alarmów.

5.6.39 Niska temp.T10 obieg dol.zródla wej (C)
Niska temp.T11 obieg dol.zródla wyj (C)

Funkcja: T10 < -8 °C i T11 < -8 °C (wartości fabryczne) 
prowadzi do uruchomienia się alarmu. Jeśli alarm się 
powtórzy, otrzymuje on kategorię B (  Rozdział 5.6.16, 
s. 33).

Pompa ciepła: Wszystkie.

Alarm nie jest wyświetlany na liście alarmów.

5.6.40 Niska róznica temp. nośnika ciepla (C)

Funkcja: Po 15 minutach pracy sprężarki różnica T8-T9 
jest niższa od 5 K.

Pompa ciepła: Wszystkie.

B Skontrolować zawory.

B Oczyścić filtr siatkowy instalacji grzewczej.

B Sprawdzić, czy czujniki wskazują prawidłową 
temperaturę, porównać z tabelą oporów.

B Skontrolować pompę czynnika grzewczego G2.

5.6.41 Wysoka róznica temp. nośnika ciepla (C)

Funkcja: Po 15 minutach pracy sprężarki różnica T8-T9 
przekracza 15 K.

Pompa ciepła: Wszystkie.

B Oczyścić filtr siatkowy instalacji grzewczej.

B Skontrolować zawory.

B Sprawdzić, czy czujniki wskazują prawidłową 
temperaturę, porównać z tabelą oporów.

B Skontrolować pompę czynnika grzewczego G2.
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5.6.42 Wysoka róznica temp obiegu dol.zródla (C)

Funkcja: Po 15 minach pracy sprężarki różnica T10-T11 
przekracza 10 K.

Pompa ciepła: Wszystkie.

B Oczyścić filtr siatkowy obiegu płynu 
niezamarzającego.

B Skontrolować zawory.

B Sprawdzić, czy czujniki wskazują prawidłową 
temperaturę, porównać z tabelą oporów.

B Skontrolować pompę płynu niezamarzającego G3.

5.6.43 Nieudana dezynf. termiczna (C)

Funkcja: W przeciągu trzech godzin od uruchomienia 
funkcji dezynfekcji termicznej wartość T3 nie sięgnęła 
70 °C. Taka sytuacja może się pojawić np. wtedy, gdy 
podczas wykonywania funkcji dezynfekcji termicznej 
zużywa się dużo CWU. Po jakimś czasie alarm zostaje 
skasowany, przy następnej okazji podejmowana jest 
następna próba.

Pompa ciepła: Pompa ciepła z T3 w postaci czujnika 
lokalnego.

B Sprawdzić, czy zawór trójdrożny ustawiony jest w 
prawidłowej pozycji.

B Wewnętrzny dogrzewacz elektryczny (E21): 
sprawdzić, czy ustawiona jest wystarczająca liczba 
stopni.

5.6.44 Krótki czas pracy w trybie pracy z CWU (C)

Funkcja: Na podstawie co najmniej 5 uruchomień w 
ciągu doby kalendarzowej średni czas pracy sprężarki 
związany z CWU jest krótszy niż 10 min. na jedno 
uruchomienie. Alarm jest automatycznie kasowany o 
północy.

Pompa ciepła: Pompa ciepła wytwarzająca CWU.

B Sprawdzić, czy instalacja CWU jest prawidłowo 
zamontowana.

B Sprawdzić, czy instalacja ma prawidłowe rozmiary.

B Sprawdzić, czy prawidłowo wykonano regulacje 
przepływu.

5.6.45 Krótki czas pracy ogrzewania (C)

Funkcja: Na podstawie co najmniej 5 uruchomień w 
ciągu doby kalendarzowej średni czas pracy sprężarki 
związany z wytwarzaniem ciepła jest krótszy niż 10 min. 
na jedno uruchomienie. Alarm jest automatycznie 
kasowany o północy.

Pompa ciepła: Wszystkie.

B Sprawdzić, czy instalacja grzewcza jest prawidłowo 
zamontowana.

B Sprawdzić, czy instalacja ma prawidłowe rozmiary.

B Sprawdzić, czy prawidłowo wykonano regulacje 
przepływu.

5.6.46 Tymcz. usterka pompy G2 (C)

Funkcja: Pompa cyrkulacyjna wygenerowała sygnał 
usterki w czasie krótszym od 3 minut.

Pompa ciepła: Wszystkie.

Alarm nie jest wyświetlany na liście alarmów.

5.6.47 Tymcz. usterka pompy G3 (C)

Funkcja: Pompa cyrkulacyjna wygenerowała sygnał 
usterki w czasie krótszym od 3 minut.

Pompa ciepła: Wszystkie.

Alarm nie jest wyświetlany na liście alarmów.

5.6.48 Regulator zrestartowany (C)

Funkcja: Centrala sterująca się zrestartowała ze 
względu na niewystarczające napięcie.

Pompa ciepła: Wszystkie.

B Skontrolować napięcie zasilające pompę ciepła i 24V 
AC.

5.6.49 Wymien akumulator pamieci (C)

Funkcja: Spadło napięcie w akumulatorze. Jeśli napięcie 
zasilania zniknie, kiedy akumulator jest wyładowany, 
zachodzi ryzyko, że zostanie skasowane 
oprogramowanie centrali sterującej. Wówczas 
konieczne będzie powtórne wgranie oprogramowania.

Pompa ciepła: Wszystkie.

B Wymienić akumulator (akumulator zamienny 
CR2032).

WSKAZÓWKA: Uważać na uszkodzenie ESD 
w układzie elektronicznym.

B Wykluczyć ryzyko powstania uszkodzeń 
ESD podczas wymiany akumulatora.
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5.6.50 Przerwana próba startu (C)

Funkcja: Podczas uruchamiania sprężarki 
przeprowadzana jest kontrola temperatur i presostatów. 
Jeśli któraś z wartości nie zostanie zatwierdzona przez 
centralę sterującą, proces uruchamiania zostaje 
przerwany. W razie potrzeby po 20 minutach następuje 
kolejna próba uruchomienia sprężarki.

Alarm B włącza się, jeśli przez ostatnie 120 minut alarm 
uruchomi się więcej niż 1 raz (  Rozdział 5.6.22, s. 34).

Pompa ciepła: Wszystkie.

Alarm nie jest wyświetlany na liście alarmów.

5.6.51 Wyposazenie dod. x odchylenie temp. (C)

Funkcja: Zmierzona temperatura różni się od wartości 
zadanej o wartość większą od ustawionej wartości 
granicznej (10 K) przez ponad 30 minut.

Wartość graniczna ustawiana jest w opcji Wyposażenie 
dodatk.(Odchylenie).

Pompa ciepła: E21.

B Skontrolować ustawienia elementu wyposażenia 
dodatkowego 
(  Tabela 37, s. 22).

B Sprawdzić, czy wartość zadana jest prawidłowa.

B Skontrolować sposób zamontowania czujnika.

B Skontrolować przyłączenie, zmierzyć opór i porównać 
z tabelą oporów.

5.6.52 Zatrz. tryb pracy z CWU T8 (C)

Funkcja: Podczas podgrzewu CWU wartość T8 wzrosła 
powyżej dozwolonej, maksymalnej wartości granicznej 
65 °C. Produkcja CWU zostaje zatrzymana.

Pompa ciepła: Pompa ciepła wytwarzająca CWU.

Alarm nie jest wyświetlany na liście alarmów.

B Sprawdzić przepływy i zawory.

B Skontrolować sposób zamontowania czujnika.

B Skontrolować przyłączenie, zmierzyć opór i porównać 
z tabelą oporów.
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5.7 Tabela oporów czujników temperatury PT1000

°C Ω °C Ω °C Ω °C Ω °C Ω
-20 921,6 9 1035,1 38 1147,7 67 1259,2 96 1369,8

-19 925,5 10 1039,0 39 1151,5 68 1263,1 97 1373,6

-18 929,5 11 1042,9 40 1155,4 69 1266,9 98 1377,4

-17 933,4 12 1046,8 41 1159,3 70 1270,7 99 1381,2

-16 937,3 13 1050,7 42 1163,1 71 1274,5 100 1385,0

-15 941,2 14 1054,6 43 1167,0 72 1278,4 101 1388,8

-14 945,2 15 1058,5 44 1170,8 73 1282,2 102 1392,6

-13 949,1 16 1062,4 45 1174,7 74 1286,0 103 1396,4

-12 953,0 17 1066,3 46 1178,5 75 1289,8 104 1400,2

-11 956,9 18 1070,2 47 1182,4 76 1293,7 105 1403,9

-10 960,9 19 1074,0 48 1186,2 77 1297,5 106 1407,7

-9 964,8 20 1077,9 49 1190,1 78 1301,3 107 1411,5

-8 968,7 21 1081,8 50 1194,0 79 1305,1 108 1415,3

-7 972,6 22 1085,7 51 1197,8 80 1308,9 109 1419,1

-6 976,5 23 1089,6 52 1201,6 81 1312,7 110 1422,9

-5 980,4 24 1093,5 53 1205,5 82 1316,6 111 1426,6

-4 984,4 25 1097,3 54 1209,3 83 1320,4 112 1430,4

-3 988,3 26 1101,2 55 1213,2 84 1324,2 113 1434,2

-2 992,2 27 1105,1 56 1217,0 85 1328,0 114 1438,0

-1 996,1 28 1109,0 57 1220,9 86 1331,8 115 1441,7

0 1000,0 29 1112,8 58 1224,7 87 1335,6 116 1445,5

1 1003,9 30 1116,7 59 1228,6 88 1339,4 117 1449,3

2 1007,8 31 1120,6 60 1232,4 89 1343,2 118 1453,1

3 1011,7 32 1124,5 61 1236,2 90 1347,0 119 1456,8

4 1015,6 33 1128,3 62 1240,1 91 1350,8 120 1460,6

5 1019,5 34 1132,2 63 1243,9 92 1354,6 121 1464,4

6 1023,4 35 1136,1 64 1247,7 93 1358,4 122 1468,1

7 1027,3 36 1139,9 65 1251,6 94 1362,2 123 1471,9

8 1031,2 37 1143,8 66 1255,4 95 1366,0 124 1475,7

Tab. 50 Zmienione wartości czujników temperatury
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