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

1.1 Objaśnienie symboli

Informacje ostrzegawcze

Słowa ostrzegawcze na początku wskazówki 
ostrzegawczej oznaczają rodzaj i ciężar gatunkowy 
zagrożenia, jeżeli nie wykonane zostaną działania do 
zapobieżenia zagrożenia.

• WSKAZÓWKA oznacza, że mogą występować szkody 
materialne.

• PRZESTROGA oznacza, że może dojść do lekkich (do 
średniociężkich) obrażeń u ludzi.

• OSTRZEŻENIE oznacza, że mogą wystąpić ciężkie 
obrażenia u ludzi.

• NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że może dojść do 
zagrażających życiu obrażeń u ludzi.

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.

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 i 
przedstawione są na szarym tle.

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 Krok czynności

Odsyłacz do innych miejsc w 
dokumencie lub innych dokumentów.

• Wyliczanie/wypunktowanie

– Wyliczenie/wypunktowanie 
(2 poziom)

Tab. 1
6 720 643 400 (2010/03)4



Zakres dostawy
2 Zakres dostawy

Rys. 1

1 Pompa ciepła
2 Czujnik temperatury wody zasilającej
3 Nóżki regulacyjne
4 Czujnik zewnętrzny
5 Zestaw dokumentów
6 Filtr cząsteczkowy (R 3/4 gwint wewnętrzny) instalacji 

grzewczej (C6 - 11)
7 Zawór otworu czyszczącego
8 Zawór kulowy
9 Zawór bezpieczeństwa
10 Naczynie ekspansyjne
11 Zestaw do napełniania E6 - 11, C6 - 11
12 Zestaw do napełniania E 14 - 17

6 720 641 855-02.1I
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Informacje ogólne
3 Informacje ogólne

3.1 Informacje o pompie ciepła
C6 - 11 to gruntowe pompy ciepła ze zintegrowanym 
podgrzewaczem CWU.

E6 - 17 to gruntowe pompy ciepła, uzupełniane 
zewnętrznym podgrzewaczem CWU.

3.2 Użycie zgodnie z przeznaczeniem
Pompę ciepła montować tylko w zamkniętych wodnych 
układach grzewczych, zgodnie z normą EN 12828.
Inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem. 
Wyklucza się odpowiedzialność za szkody powstałe w 
wyniku takiego stosowania.

3.3 Przegląd typów

C  Pompa ciepła (z wbudowanym podgrzewaczem CWU)
E  Pompa ciepła (bez wbudowanego podgrzewacza CWU)
6-17  Moc cieplna 6...17 kW

3.4 Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa znajduje się na górnej pokrywie 
pompy ciepła. Tam znajdują się informacje o mocy 
pompy ciepła, numer produktu, numer seryjny i data 
produkcji.

3.5 Transport i magazynowanie
Pompa ciepła musi być zawsze transportowana i 
składowana w pozycji stojącej. Pompa ciepła może 
zostać pochylona, ale nie może być położona.

Na czas transportu urządzenia, jeśli jest przewożone bez 
dołączonej palety należy, w celu uniknięcia uszkodzeń, 
zdemontować osłony zewnętrzne.

Pompa ciepła nie może być składowana w temperaturze 
poniżej -10 °C.

3.6 Miejsce ustawienia
B Pompę ciepła należy umieścić wewnątrz budynku, na 

płaskim, stabilnym podłożu o wytrzymałości min. 500 
kg.

B Należy wyregulować gumowe nóżki, tak aby pompa 
ciepła nie była przechylona.

B Temperatura otoczenia pompy musi wynosić od 
+10 °Cdo +35 °C .

B Podczas wyznaczania miejsca ustawienia pompy 
ciepła instalator powinien uwzględnić emitowany 
przez nią hałas.

B W pomieszczeniu, w którym umieszczana jest pompa, 
musi znajdować się odpływ.

3.7 Sprawdzenie przed montażem
B Pompę ciepła może zamontować tylko 

wykwalifikowany instalator.

B Przed uruchomieniem pompy ciepła: napełnić i 
odpowietrzyć system grzewczy, podgrzewacz c.w.u. 
włącznie z instalacją dolnego źródła ciepła.

B Sprawdzić, czy wszystkie przyłącza rurowe są bez 
zarzutu i nie rozłączyły się podczas transportu.

B Wszystkie przewody rurowe poprowadzić możliwie 
najkrótszą trasą, aby zabezpieczyć instalację przed 
uszkodzeniem, np. podczas burzy.

B Montaż pompy ciepła, podłączenie elektryczne oraz 
montaż instalacji dolnego źródła ciepła wykonać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.8 Lista kontrolna

1. Pompę ciepła postawić na równym podłożu. 
Wypoziomować pompę ciepła przy pomocy stopek 
nastawczych.

2. Zamontować na pompie ciepła przewody zasilające i 
powrotne oraz naczynie wzbiorcze.

3. Zamontować zestaw zaworów napełniających, oraz 
filtry.

4. Podłączyć instalację grzewczą.

5. Podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej i, w razie 
potrzeby, czujnik pokojowy (osprzęt).

6. Napełnić i odpowietrzyć obieg grzewczy oraz 
instalację dolnego źródła ciepła.

7. Wykonać podłączenia zewnętrzne.

8. Podłączyć instalację do szafy sterowniczej w 
budynku.

9.  Uruchomić instalację poprzez dokonanie ustawień na 
polu obsługowym.

10.Sprawdzić instalację po uruchomieniu.

11.W razie potrzeby uzupełnić poziom nośnika ciepła 
źródła dolnego.

Instalacja pompy ciepła może być 
przeprowadzona wyłącznie przez 
autoryzowaną firmę instalacyjną. Instalator 
musi przestrzegać obowiązujących reguł 
technicznych i przepisów jak również 
zaleceń instrukcji instalacji i obsługi.

C 6 7 9 11

E 6 7 9 11 14 17

Tab. 2 Przegląd typów

Każdy sposób zamontowania pompy jest 
indywidualny i różni się od innych. Lista 
kontrolna poniżej podaje ogólny opis 
przebiegu montażu.
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Informacje ogólne
3.9 Magistrala CAN
Płytki obwodów elektronicznych w pompie ciepła 
połączone są poprzez przewód komunikacyjny CAN-BUS. 
CAN (Controller Area Network) to dwuprzewodowy 
system komunikacyjny w modułach i obwodach 
elektronicznych bazujących na mikroprocesorach.

Odpowiednim przewodem do podłączenia 
zewnętrznego jest przewód ELAQBY 2×2×0,6. Przewód 
musi być wielożyłowy i ekranowany. Ekran przewodu 
może być uziemiony tylko na jednym końcu i tylko do 
obudowy. 

Maksymalna dopuszczalna długość przewodu wynosi 30 
m.

Przewód magistrali CAN-BUS nie może być ułożony 
razem z przewodami 230 V lub 400 V. Minimalna 
odległość przewodu magistrali od tych przewodów to 

100 mm. Dopuszcza się ułożenie przewodów magistrali 
CAN wraz z przewodami czujnikowymi.

Płytki obwodów elektronicznych połączone są czteroma 
żyłami, które służą do komunikacji magistralą CAN a 
także do podłączenia napięcia 12 V dla obwodów. Na 
płytkach obwodów elektronicznych znajdują się 
każdorazowo oznaczenia przyłączy 12 V i magistrali CAN.

Przełącznik Term zaznacza początek i koniec połączenia 
CAN-BUS. Zwrócić uwagę na to, aby terminować 
właściwe karty oraz nie terminować pozostałych kart.

Rys. 2

EWP Pompa ciepła
GND Ziemia
CANL CAN niska
CANH CAN wysokie
+12V Przyłącze 12V

PRZESTROGA: Zakłócenia przez wpływy 
indukcyjne.

B Przewód magistrali CAN musi być 
ekranowany i ułożony oddzielnie od 
przewodów 230 V lub 400 V.

PRZESTROGA: Nie pomylić przyłączy 
przewodu 12 V z przewodem magistrali 
CAN.

Jeżeli do przyłącza CAN zostanie 
podłączony przewód 12V uszkodzeniu 
ulegną procesory.

B Należy dopilnować, aby cztery przewody 
podłączone zostały do odpowiednio 
oznaczonych zacisków obwodów 
elektronicznych w module wewnętrznym 
i zewnętrznym pompy ciepła.

6 720 614 967-31.2I

CAN-BUS CAN-BUS
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Informacje ogólne
3.10 Postępowanie z obwodem 
drukowanym

Obwody drukowane z elektronicznymi elementami 
sterującymi są bardzo wrażliwe na wyładowania 
elektrostatyczne (ESD  ElectroStatic Discharge). Z 
elementami elektronicznymi należy obchodzić się bardzo 
ostrożnie aby uniknąć ich uszkodzenia.

Rys. 3 Opaska na rękę

Uszkodzenia są najczęściej utajone. Obwód drukowany 
może działać prawidłowo podczas uruchomienia a 
problemy mogą występować często dopiero później. 
Przedmioty naładowane znajdujące się w pobliżu układu 
elektronicznego stanowią zagrożenie.
Przed przystąpieniem do pracy przy urządzeniu, jak i w 
czasie pracy nalezy zachować co nakmniej metrowy 
odstęp bezpieczeństwa od gum piankowych, folii 
ochronnych i innych materiałów opakunkowych, 
elementów osłony z tworzyw sztucznych i tworzyw 
podobnych, które mogą tworzyć ładunki elektryczne.

Dobrą ochronę dla instalatora podczas pracy przy 
układzie elektronicznym stanowi opaska na rękę 
podłączona do uziemienia. Należy założyć i nosić opaskę 
przed otwarciem ekranowanej torebki metalowej/
opakowania, lub przed zdjęciem opakowania z obwodu 
drukowanego. Opaskę należy nosić aż do momentu 
ponownego odłożenia obwodu drukowanego do 
ekranowanego opakowania lub podłączenia go w 
zamkniętej skrzynce rozdzielczej. W ten sposób 
postępować także z wymienionymi obwodami 
drukowanymi, które podlegają zwrotowi.

Rys. 4

PRZESTROGA: Uszkodzenia przez 
wyładowania elektrostatyczne.

B Instalator może dotykać obwodu 
drukowanego tylko jeżeli ma założoną 
uziemioną opaskę na rękę.

6 720 614 366-24.1I

6 720 614 366-25.1I
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Ogólne informacje na temat instalacji grzewczej
4 Ogólne informacje na temat instalacji grzewczej

Instalacja grzewcza składa się z jednego lub kilku 
obiegów, które mogą posiadać również funkcję 
chłodzenia (opcja dodatkowa). Instalacja grzewcza jest 
instalowana według jednego zakresu pracy, w zależności 
od dostępu do dogrzewacza i jego rodzaju. Potrzebne 
ustawienia wprowadza instalator.

4.1 Obiegi instalacji grzewczej
• Obieg 1: układ regulacji pierwszego obiegu należy do 

standardowego wyposażenia regulatora i 
kontrolowany jest poprzez zamontowany czujnik 
temperatury zasilania lub w kombinacji z 
zainstalowanym czujnikiem temperatury 
pomieszczenia.

• Obieg 2-4 (z zaworem mieszającym); opcjonalnie 
dostępne jest sterowanie maksymalnie 3 
dodatkowymi obiegami. Do każdego z obwodów 
przypisany wówczas zostaje moduł zaworu 
mieszającego, zawór mieszający, pompa cyrkulacyjna, 
czujnik temperatury obiegu zasilającego oraz ew. 
czujnik temperatury pokojowej.

4.2 Sposób sterowania pracą instalacji 
grzewczej

• Czujnik zewnętrzny; czujnik montowany jest na 
zewnętrznej ścianie budynku. Czujnik przesyła 
sygnały do znajdującej się w pompie ciepła centrali 
sterującej. Sterowanie za pomocą czujnika 
zewnętrznego oznacza, że pompa ciepła 
automatycznie dostosowuje panującą wewnątrz 
budynku temperaturę do temperatury zewnętrznej. 
Klient wybiera temperaturę instalacji grzewczej w 
stosunku do temperatury zewnętrznej za pomocą 
ustawień aktualnej temperatury pokojowej w centrali 
sterującej.

• Czujnik temperatury zewnętrznej i czujnik 
temperatury pokojowej  (możliwy jest jeden czujnik 
temperatury pokojowej na obieg grzewczy): dla 
regulacji przy pomocy czujnika temperatury 
zewnętrznej i czujnika temperatury pokojowej należy 
zamontować centralnie w budynku jeden (lub więcej) 
czujników temperatury. Czujnik temperatury 
pokojowej podłączany jest do pompy ciepła i 
sygnalizuje regulatorowi aktualną temperaturę 
pokojową. Sygnał ten ma wpływ na czujnik 
temperatury zasilania. Temperatura zasilania jest 
obniżana, gdy czujnik temperatury pomieszczenia 
zmierzy temperaturę wyższą od ustawionej. 
Zastosowanie czujnika temperatury pokojowej 
zalecane jest wtedy, gdy poza temperaturą 
zewnętrzną na temperaturę w budynku mają wpływ 
inne czynniki, jak np. otwarty kominek, ogrzewanie 
nadmuchowe, wpływ wiatru lub bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych.

4.3 Sterowanie czasowe instalacją 
grzewczą

• Sterowanie programami; w centrali sterowniczej 
dostępne są cztery stałe i dwa indywidualne programy 
sterowania czasowego wg dnia/godziny.

• Urlop: regulator dysponuje programem trybu 
urlopowego, który ustawia temperaturę pokojową 
podczas ustawionego okresu czasu na niższy lub 
wyższy poziom. Program może także wyłączać 
wytwarzanie ciepłej wody.

• Regulacja zewnętrzna; regulator może być 
regulowany zewnętrznie. Oznacza to, że wykonywana 
jest wybrana wstępnie funkcja, gdy tylko regulator 
otrzyma sygnał wejściowy. 

4.4 Tryby pracy
• Z dogrzewaczem elektrycznym; pompa ciepła jest 

zaprojektowana do produkcji ciepła w ilości mniejszej 
od maksymalnej mocy 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 oraz wtedy, 
gdy przy zbyt niskiej temperaturze zewnętrznej 
wyłączona jest pompa ciepła.

Obiegi 2-4 nie mogą mieć wyższych 
temperatur zasilania niż obieg 1. Oznacza 
to, że nie jest możliwe połączenie 
ogrzewania podłogowego z obiegu 1 z 
grzejnikami z innego obiegu. Obniżenie 
temperatury pomieszczenia dla obiegu 1 
może mieć pewien wpływ na inne obiegi 
grzewcze.

Maksymalna liczba obwodów redukowana 
jest o jeden obwód na każdy element 
wyposażenia dodatkowego, opierający się 
na XB2, jak np. IVT PKS 1000.

Na regulację temperatury mają wpływ 
wyłącznie te pomieszczenia, w których 
znajduje się czujnik temperatury pokojowej.
6 720 643 400 (2010/03) 9



Pomiary energii
5 Pomiary energii

Pomiar energii pompy ciepła polega na ustaleniu 
przybliżonej wartości opierającej się na sumie 
nominalnej mocy wydatkowanej w analizowanym okresie 
pomiarowym. W obliczeniach zakłada się np., że pompa 
ciepła jest zainstalowana prawidłowo, oraz że przepływ 
i temperatury Δ po stronie ciepłej i zimnej są ustawione 
zgodnie z zaleceniami. Wartość tę należy więc 
postrzegać jako szacunkową rzeczywiście wydatkowanej 
mocy. Margines błędu w obliczeniach ocenia się zwykle 
na 5-10%

Na efektywność energetyczną wpływa ponadto 
temperatura zewnętrzna, ustawienia regulacji 
termostatu lub temperatury pokojowej oraz 
wykorzystanie pompy ciepła. Decydującą rolę może tu 
odgrywać wentylacja, temperatura wewnątrz budynku i 
zapotrzebowanie na CWU.
6 720 643 400 (2010/03)10



Wymiary i odległości minimalne
6 Wymiary i odległości minimalne

6.1 C6 - C11

Rys. 5

Rys. 6

Wymiary podane są w mm:

1 Dopływ pomocniczego czynnika chłodniczego
2 Odpływ pomocniczego czynnika chłodniczego
3 Dopływ wody zimnej
4 Połączenia elektryczne
5 Przewód zasilający instalacji grzewczej
6 Odpływ CWU
7 Obieg powrotny instalacji grzewczej

≥100 ≥100≥3
00

18
00

6 720  641 570-10.1I

6 720 641 855-32.1I
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Wymiary i odległości minimalne
6.2 E6 - E11

Rys. 7

Rys. 8

Wymiary podane są w mm:

1 Połączenia elektryczne
2 Odpływ pomocniczego czynnika chłodniczego
3 Dopływ pomocniczego czynnika chłodniczego
4 Obieg powrotny podgrzewacza CWU
5 Przewód zasilający podgrzewacza CWU
6 Obieg powrotny instalacji grzewczej
7 Przewód zasilający instalacji grzewczej

≥100 ≥100≥4
00

15
20

6 720  641 855-03.1I
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Wymiary i odległości minimalne
6.3 E14 - E17

Rys. 9

Rys. 10

Wymiary podane są w mm:

1 Połączenia elektryczne
2 Odpływ pomocniczego czynnika chłodniczego
3 Dopływ pomocniczego czynnika chłodniczego
4 Obieg powrotny podgrzewacza CWU
5 Przewód zasilający podgrzewacza CWU
6 Obieg powrotny instalacji grzewczej
7 Przewód zasilający instalacji grzewczej

≥100 ≥100≥4
00

15
20

6 720  641 855-03.1I
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Informacje techniczne
7 Informacje techniczne

7.1 Zakres dostawy

7.1.1 C6 - C11

Rys. 11

1 Tabliczka znamionowa
2 Panel kontrolny
3 Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe silnika sprężarki z 

funkcją resetowania
4 Automatyczne bezpieczniki
5 Skrzynka sterowania elektrycznego
6 Przycisk resetowania zabezpieczenia dogrzewacza 

elektrycznego przed przegrzaniem C6-C11 E14-E17
7 Pompa pomocniczego czynnika chłodniczego
8 Parownik (ukryty)

7.1.2 E6 - E17

Rys. 12

9 Sprężarka z izolacją
10 Zawór rozprężny
11 Wziernik
12 Skraplacz
13 Pompa czynnika grzewczego
14 Dogrzewacz elektryczny
15 Filtr cząsteczkowy instalacji grzewczej
16 Zawór strefowy
17 Podgrzewacz CWU w płaszczu podwójnym
18 Zawór odwadniający pod podgrzewaczem CWU
19 Kontroler faz
20 Przycisk resetowania zabezpieczenia dogrzewacza 

elektrycznego przed przegrzaniem E6-E11(ukryty)

1

2

3
19

4

17

5

18

8

9

7

1011
6 720 641 855-04.1I
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Informacje techniczne
7.2 Rozwiązania systemowe

7.2.1 Objaśnienia rozwiązań systemowych

Szczegółowe rozwiązania systemowe 
znajdują się w dokumentacji projektowej 
produktu.

E10

E10.T2 Czujnik zewnętrzny

Tab. 3 E10

E11

E11.C101 Naczynie ekspansyjne

E11.C111 Zbiornik roboczy

E11.F101 Zawór bezpieczeństwa

E11.G1 Pompa cyrkulacyjna instalacji 
grzewczej

E11.P101 Manometr

E11.T1 Czujnik temperatury wody zasilającej

E11.TT Czujnik temperatury pokojowej

Tab. 4 E11

E12

E12.G1 Pompa cyrkulacyjna obieg mieszany

E12.Q11 Zawór mieszający

E12.T1 Czujnik temperatury wody zasilającej

E12.TT Czujnik temperatury pokojowej

Tab. 5 E12

E21

E21 Pompa ciepła

E21.E2 Dogrzewacz elektryczny

E21.F101 Zawór bezpieczeństwa

E21.G2 Pompa czynnika grzewczego

E21.G3 Pompa pomocniczego czynnika 
chłodniczego

E21.Q21 Zawór strefowy

E21.R101 Zawór zwrotny

E21.T6 Czujnik temperatury gazu gorącego

E21.T8 Czujnik odpływu czynnika grzewczego

E21.T9 Czujnik dopływu czynnika grzewczego

E21.T10 Czujnik odpływu pomocniczego 
czynnika chłodniczego

Tab. 6 E21

E21.T11 Czujnik odpływu pomocniczego 
czynnika chłodniczego

E21.V101 Filtr

E22

E22 Pompa ciepła

E22.E2 Dogrzewacz elektryczny

E22.G2 Pompa czynnika grzewczego

E22.G3 Pompa pomocniczego czynnika 
chłodniczego

E22.Q22 Zawór strefowy

E22.R101 Zawór zwrotny

E22.T6 Czujnik temperatury gazu gorącego

E22.T8 Czujnik odpływu czynnika grzewczego

E22.T9 Czujnik dopływu czynnika grzewczego

E22.T10 Czujnik odpływu pomocniczego 
czynnika chłodniczego

E22.T11 Czujnik odpływu pomocniczego 
czynnika chłodniczego

E22.V101 Filtr

Tab. 7 E22

E31

E31.C101 Naczynie ekspansyjne

E31.F101 Zawór bezpieczeństwa

E31.P101 Manometr

E31.Q21 Zawór napełniania

E31.Q22 Zawór napełniania

E31.Q23 Zawór napełniania

E31.R101 Zawór zwrotny

E31.R102 Zawór zwrotny

E31.V101 Filtr

Tab. 8 E31

E41

E41 Podgrzewacz CWU

E41.F101 Zawór bezpieczeństwa

E41.T3 Czujnik CWU

E41.V41 CWU

E41.W41 Woda zimna

Tab. 9 E41

E21

Tab. 6 E21
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Informacje techniczne
7.2.2 C6 - C11

Rys. 13 Obieg grzewczy ze zbiornikiem roboczym, bez zaworu mieszającego

Podczas instalacji z układem ogrzewania podłogowego i 
z indywidualną regulacją temperatury w pomieszczeniu 
rozwiązanie systemowe ze zbiornikiem roboczym 
(E11.C111) jest konieczne w celu zagwarantowania 
przepływu przez pompę ciepła.

6 720 641 855-10.1I

Objaśnienia do rozwiązań systemowych 
( 7.2.1 ).
6 720 643 400 (2010/03)16



Informacje techniczne
Rys. 14 Obieg grzewczy ze zbiornikiem roboczym, bez zaworu mieszającego i z zaworem mieszającym

Bezwzględnym warunkiem takiego podłączenia jest 
możliwość utrzymania przez cały rok przepływu 
wynoszącego przynajmniej 70% przepływu 
nominalnego.

* Jeśli zastosowano obejście oraz zamontowana jest 
zewnętrzna pompa cyrkulacyjna, przepływ przez 
instalację grzewczą można zredukować do 40% wartości 
nominalnego przepływu pompy ciepła. Należy pamiętać 
o tym, że większość zaworów termostatowych musi być 
całkowicie otwartych. W przeciwnym razie należy 
zamontować zbiornik buforowy o pojemności co 

najmniej 100 litrów. Obejście musi być co najmniej 
dziesięć razy dłuższe niż wewnętrzny wymiar przewodu 
rurowego.

6 720 641 855-11 .1I

Objaśnienia do rozwiązań systemowych 
( 7.2.1 ).

W przypadku obiegu E12 wymagane jest 
rozwiązanie z obejściem oraz wyposażenie 
dodatkowe IVT Shuntmodul 1000
6 720 643 400 (2010/03) 17



Informacje techniczne
7.2.3 E6 - E17

Rys. 15 Obieg grzewczy ze zbiornikiem roboczym i zewnętrznym podgrzewaczem CWU, bez zaworu mieszającego

Podczas instalacji z układem ogrzewania podłogowego i 
z indywidualną regulacją temperatury w pomieszczeniu 
rozwiązanie systemowe ze zbiornikiem roboczym 
(E11.C111) jest konieczne w celu zagwarantowania 
przepływu przez pompę ciepła.

6 720 641 855-12.1I

Objaśnienia do rozwiązań systemowych 
( 7.2.1 ).
6 720 643 400 (2010/03)18



Informacje techniczne
Rys. 16 Dwie pompy ciepła (połączone kaskadowo), obieg grzewczy ze zbiornikiem roboczym i zewnętrznym 
podgrzewaczem CWU, bez zaworu mieszającego i z zaworem mieszającym

6 720 641 855-14.1I

Objaśnienia do rozwiązań systemowych 
( 7.2.1 ).

W przypadku obiegu E12 wymagane jest 
wyposażenie dodatkowe IVT Shuntmodul 
1000
6 720 643 400 (2010/03) 19



Informacje techniczne
Rys. 17 Obieg grzewczy z podgrzewaczem w wersji kombi, bez zaworu mieszającego i z zaworem mieszającym

Podczas instalacji z układem ogrzewania podłogowego i 
z indywidualną regulacją temperatury w pomieszczeniu 
rozwiązanie systemowe ze zbiornikiem roboczym 
(E11.C111) jest konieczne w celu zagwarantowania 
przepływu przez pompę ciepła.

6 720 641 855-16.1I

Objaśnienia do rozwiązań systemowych 
( 7.2.1 ).

Więcej informacji na temat podgrzewacza w 
wersji kombi (COMBI) - zob. Podręcznik 
instalacji i przebudowy podgrzewacza typu 
kombi. 

W przypadku obiegu E12 wymagane jest 
wyposażenie dodatkowe IVT Shuntmodul 
1000
6 720 643 400 (2010/03)20



Informacje techniczne
7.3 Dane techniczne

7.3.1 C6 - C11

Jednostka C6 C7 C9 C11

Praca w trybie przejmowania ciepła wody gruntowej przez ciecz niezamarzającą

Moc cieplna (B0/W35)1) kW 5,5 7,2 8,8 10,3

Moc cieplna (B0/W45)1) kW 5,1 6,6 8,2 9,9

COP (B0/W35)1)

1) Wg EN 14511

4,1 4,2 4,2 4,4

COP (B0/W45)1) 3,2 3,3 3,3 3,5

Pomocniczy czynnik chłodniczy

Przepływ nominalny l/s 0,30 0,38 0,46 0,57

Dopuszczalny, zewnętrzny spadek ciśnienia kPa 49 45 44 80

Maks. ciśnienie bar 4

Objętość (wewn.) l 6

Temperatura pracy °C 5... +20

Przyłącze mm Ø  28

Sprężarka

Typ Mitsubishi Scroll

Masa czynnika chłodniczego R407c kg 1,6 1,6 1,8 2,4

Maks. ciśnienie bar 31

Instalacja grzewcza

Przepływ nominalny l/s 0,20 0,25 0,31 0,38

Min./maks. temperatura obiegu zasilającego °C 20/65

Maks. dopuszczalne ciśnienie pracy bar 1,5

CWU, w tym zewnętrzny płaszcz podgrzewacza CWU l 47

Przyłącze mm Ø  22

CWU

Maks. moc bez dogrzewacza 6kW elektr./z dogrzewaczem elektr. kW 5,5/11,5 7,0/13,0 8,4/14,4 10,2/16,2

Objętość użytkowa CWU l 185

Min./maks. dopuszczalne ciśnienie pracy bar 2/10

Przyłącze mm Ø  22

Wartości przyłącza elektrycznego

Podłączenie elektryczne 400V 3N~50Hz

Bezpiecznik bezwładnościowy; przy dogrzewaczu elektrycznym 
3 kW/6 kW

A 16 16 16/20 16/20

Nominalne zużycie mocy przez sprężarkę (B0/W35) kW 1,33 1,64 1,99 2,22

Maks. prąd z układem miękkiego startu2) (akcesoria)

2) Brak układu miękkiego startu w C6

A < 30

Stopień ochrony IP X1

Ogólne

Dopuszczalna temperatura otoczenia °C +10... +35

Poziom ciśnienia akustycznego 3)

3) Wg EN ISO 11203

dBA 31 34 36 35

Wymiary (szer. x gł. x wys.) mm 600 x 645 x 1800

Masa (podgrzewacz CWU z blachy miedzianej/stali nierdzewnej) kg 230/200 231/201 240/210 218 (nierdz.)

Tab. 10 Dane techniczne
6 720 643 400 (2010/03) 21



Informacje techniczne
7.3.2 Wykres pomp cyrkulacyjnych C6-C11

H Wysokość wybierania resztkowego
Q Przepływ

Pompa pomocniczego czynnika chłodniczego C6-C7 Pompa pomocniczego czynnika chłodniczego C9

Tab. 11

Pompa pomocniczego czynnika chłodniczego C11 Pompa czynnika grzewczego C6-C11

Tab. 12
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Należy pamiętać o stracie ciśnienia w razie 
stosowania glikolu propylenowego jako 
cieczy chroniącej przed zamarzaniem
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Informacje techniczne
7.3.3 E6 - E17

Jednostka E6 E7 E9 E11 E14 E17

Praca w trybie przejmowania ciepła wody gruntowej przez ciecz niezamarzającą

Moc cieplna (B0/W35) 1)

1) Wg EN 14511

kW 5,5 7,2 8,8 10,3 14,8 16,4

Moc cieplna (B0/W45)1) kW 5,1 6,6 8,2 9,9 14,1 15,5

COP (B0/W35) 1) 4,1 4,2 4,2 4,4 4,3 4,0

COP (B0/W45)1) 3,2 3,3 3,3 3,5 3,4 3,1

Pomocniczy czynnik chłodniczy

Przepływ nominalny l/s 0,30 0,38 0,46 0,57 0,78 0,90

Dopuszczalny, zewnętrzny spadek 
ciśnienia

kPa 49 45 44 80 74 71

Maks. ciśnienie bar 4

Objętość (wewn.) l 6

Temperatura pracy °C 5... +20

Przyłącze mm Ø  28 Ø  35

Sprężarka

Typ Mitsubishi Scroll

Masa czynnika chłodniczego R407c kg 1,6 1,6 1,8 2,4 2,3 2,3

Maks. ciśnienie bar 31

Instalacja grzewcza

Przepływ nominalny l/s 0,18 0,23 0,29 0,34 0,47 0,54

Min. temperatura obiegu zasilającego °C 20

Maks. temperatura obiegu zasilającego °C 65

Maks. dopuszczalne ciśnienie pracy bar 1,5

Objętość CWU l 7

Przyłącze mm Ø  22 Ø  28

Wartości przyłącza elektrycznego

Podłączenie elektryczne 400V 3N~50Hz

Bezpiecznik bezwładnościowy; przy 
dogrzewaczu elektrycznym 3 kW/6 kW

A 16 16 16/20 16/20

Bezpiecznik bezwładnościowy; przy 
dogrzewaczu elektrycznym 4,5 kW/9 kW

A 20/25 25/32

Nominalne zużycie mocy przez sprężarkę 
(B0/W35)

kW 1,33 1,64 1,99 2,22 3,15 3,73

Maks. prąd z układem miękkiego startu 
2) (akcesoria)

2) Brak opcji miękkiego startu w E6

A < 30

Stopień ochrony IP X1

Ogólne

Dopuszczalna temperatura otoczenia °C +10... +35

Poziom ciśnienia akustycznego 3)

3) Wg EN ISO 11203

dBA 35 38 40 36 39 35

Wymiary (szer. x gł. x wys.) mm 600 x 645 x 1520

Masa kg 146 152 155 170 190 195

Tab. 13 Informacje techniczne
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7.3.4 Wykres pomp cyrkulacyjnych E6 - E17

Pompa pomocniczego czynnika chłodniczego E6-E7 Pompa pomocniczego czynnika chłodniczego E9

Tab. 14

Pompa pomocniczego czynnika chłodniczego E11-E17 Pompa czynnika grzewczego E6-E11

Tab. 15
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H Wysokość wybierania resztkowego
Q Przepływ

Pompa czynnika grzewczego E14-E17

Tab. 16
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Należy pamiętać o stracie ciśnienia w razie 
stosowania glikolu propylenowego jako 
cieczy chroniącej przed zamarzaniem
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7.3.5 Strata ciśnienia w instalacji dolnego źródła 
ciepła.

Strata ciśnienia w instalacji dolnego źródła ciepła 
zależna jest od temperatury i stężenia nośnika ciepła 
(roztworu wody i płynu niezamarzającego). Przy 
spadającej temperaturze i wzrastającym stężeniu 
nośnika ciepła źródła dolnego straty ciśnienia w 
instalacji dolnego źródła wzrastają.

Rys. 18

D Czynnik względnej straty ciśnienia
K Stężenie cieczy chroniącej przez zamarzaniem

Przykład:
Przy stężeniu nośnika ciepła źródła dolnego 
wynoszącym 25 % i temperaturze 0 °C zwiększa się 
strata ciśnienia w porównaniu do medium wody o 
współczynnik 1,425.

7.3.6 Wartości pomiarowe czujników temperatury 

Przy obliczaniu straty ciśnienia należy 
uwzględnić stężenie cieczy niezamarzającej 
(glikolu propylenowego).
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6 720 612 299-40.1J

[Vol.-%]

°C ΩT... °C ΩT... °C ΩT... °C ΩT...

40 154300 5 19770 30 3790 65 980

35 111700 0 15280 35 3070 70 824

30 81700 5 11900 40 2510 75 696

25 60400 10 9330 45 2055 80 590

20 45100 15 7370 50 1696 85 503

15 33950 20 5870 55 1405 90 430

10 25800 25 4700 60 1170

Tab. 17
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8 Przepisy

Należy przestrzegać następujących dyrektyw i 
przepisów:

• Lokalne postanowienia i przepisy odpowiedniego 
zakładu energetycznego wraz z przynależnymi 
regulacjami specjalnymi 

• Krajowe przepisy budowlane 

• EN 60335 (Elektryczny sprzęt do użytku domowego i 
podobnego  Bezpieczeństwo użytkowania)
 dczęść 1 (Wymagania ogólne) 
część 2-40 (Wymagania szczegółowe dotyczące 
elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i 
osuszaczy)

• EN 12828 (Instalacje ogrzewcze w budynkach - 
projektowanie wodnych instalacji centralnego 
ogrzewania)

• BBR 16 (Przepisy budowlane)
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9 Montaż

9.1 Instalacja dolnego źródła ciepła 
(DŹC).

Instalacja i napełnianie

Przy wykonywaniu i napełnianiu instalacji dolnego źródła 
ciepła należy przestrzegać obowiązujących przepisów i 
zaleceń producenta. Grunt używany do wypełnienia 
wykopów wokół rurociągów instalacji dolnego źródła nie 
może zawierać kamieni lub przedmiotów mogacych 
uszkodzić rury. Przed napełnieniem instalacji dolnego 
źródła należy sprawdzić szczelniość instalacji. Zwróć 
szczególną uwagę, aby podczas układania rurociągów 
instalacji DŹC nie przedostały się do wnętrza rurociągów 
zanieczyszczenia lub żwir. Może to spowodować 
zatrzymanie pompy obiegowej oraz uszkodzić elementy 
instalacji.

Zestaw zaworów do napełniania ZZN

ZZN dostarczony jest z pompą ciepła i musi być 
zainstalowany na instalacji dolnego źródła ciepła na 
rurociągu wlotowym do pompy ciepła. 

Naczynie ekspansyjne, zawór bezpieczeństwa, 
manometr

Naczynie ekspansyjne, zawór bezpieczeństwa, 
manometr należy dokupić.

Pompa pomocniczego czynnika chłodniczego

Fabrycznie pompa pomocniczego czynnika chłodniczego 
ustawiona jest na maksymalne wartości ( Rys. 19). 
Może być konieczna korekta ustawień w celu uzyskania 
właściwej wartości delta (  Rozdział 18.4). Wartość 
musi mieścić się w szarym obszarze. Wartości zmieniane 
są pokrętłem. 

Rys. 19

Membranowe naczynie ekspansyjne w obiegu 
pomocniczego czynnika chłodniczego

Wybrać membranowe naczynie ekspansyjne na 
podstawie:

Środek zapobiegający zamarzaniu/środek 
antykorozyjny

Konieczne jest zapewnienie ochrony przeciwko 
zamarzaniu do temperatury 15 °C. Zalecamy 
stosowanie przede wszystkim bioetanolu, a w drugiej 
kolejności glikolu propylenowego.

Instalacja pompy ciepła może być 
przeprowadzona wyłącznie przez 
autoryzowaną firmę instalacyjną. Instalator 
musi przestrzegać obowiązujących reguł 
technicznych i przepisów jak również 
zaleceń instrukcji instalacji i obsługi.

Model Objętość

E6-E11, C6-C11 12 litrów

E14-E17 18 litrów

Tab. 18

min

max

min

max

6 720 641 855-34. 1I

ext. in
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9.2 System grzewczy

Naczynie ekspansyjne

Należy wybrać naczynie ekspansyjne wg EN 12828.

Przy montażu naczynia ekspansyjnego należy pamiętać o 
umieszczeniu go w najwyższym punkcie instalacji, 
najlepiej powyżej pompy ciepła. Jeżeli pomieszczenie 

jest niskie i nie można zamontować naczynia powyżej 
pompy, można je umieścić zgodnie z rysunkiem po lewej 
stronie. Ważne jest, aby zamontować naczynie w taki 
sposób, aby powietrze mogło uchodzić ku górze. W 
przypadku nieodpowiedniego zamontowania naczynia 
ekspansyjnego powietrze przedostaje się dalej do 
obwodu (patrz rysunek po prawej stronie).

Rys. 20 Montaż naczynia ekspansyjnego

Filtr cząsteczkowy (montowany w E6 - 17)

Filtr cząsteczkowy układu grzewczego wchodzi w zakres 
dostawy C6 - 11 i należy go montować w pobliżu 
przyłącza przewodu układu powrotnego.

Pompa czynnika grzewczego

Ustawienia fabryczne pompy czynnika grzewczego to 
‘ext. in  ( Rys. 21). Ustawienia fabrycznego (‘ext. in ) 
pompy czynnika grzewczego nie można zmieniać 
pokrętłem, pompa ustawiana jest z centrali sterującej.

Rys. 21

Termostat bezpieczeństwa

W niektórych krajach obowiązuje wymóg montowania 
termostatu bezpieczeństwa w obiegach ogrzewania 
podłogowego. Termostat bezpieczeństwa podłączany 
jest do wejścia zewnętrznego (  rys. 48) obiegu i 
Blokada CO ustawiany jest na Tak ( 15.6 ).

Cynkowane grzejniki i przewody rurowe

Nie należy stosować ocynkowanych grzejników i rur.

Glikol propylenowy

Normalnie w systemie grzewczym nie stosuje się glikolu 
etylenowego. W pojedynczych przypadkach do wody 
grzewczej można domieszać glikol etylenowy o maks. 
stężeniu 15% jako dodatkowy środek 
przeciwzamrożeniowej. Powoduje to zmniejszenie 
wydajności cieplnej pompy ciepła.

6 720 641 855-06.1I

6 720 641 855-33. 1I

min

max

min

max

ext. in

OSTRZEŻENIE: 

B Środki ochrony przez zamarzaniem 
bazujące na alkoholu nie mogą być 
stosowane w systemie grzewczym.
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Zawór bezpieczeństwa

Norma EN 12828 wymaga stosowania zaworu 
bezpieczeństwa. 

Zawór bezpieczeństwa należy montować pionowo. 

9.3 Miejsce montażu
Przy wyborze miejsca zainstalowania uwzględnić fakt, że 
pompa ciepła emituje pewien poziom hałasu (  rozdział 
7.3).

9.4 Montaż wstępny przyłączy rurowych
B Instalację dolnego źródła ciepła w ziemi, instalacje 

grzewczą oraz instalację ciepłej wody użytkowej aż do 
pomieszczenia zainstalowania pompy ciepła powinna 
wykonać specjalistyczna firma instalacyjna.

B Do instalacji grzewczej należy podłaczyć odpowiednio 
dobrane naczynie wzbiorcze, grupę bezpieczeństwa, 
zawór bezpieczeństawa i manometr (osprzęt).

B Zestaw zaworów do napełniania ZZN zainstalować na 
instalacji dolnego źródła ciepła.

9.5 Płukanie instalacji grzewczej
Pompa ciepła jest częścią składową instalacji grzewczej. 
Usterki pompy ciepła mogą być wywołane przez złą 
jakość wody w instalacji grzewczej lub ciągły dopływ 
tlenu.

Tlen powoduje tworzenie się produktów korozji w formie 
magnetytu i osadów.

Magnetyt posiada działanie ścierne, które uaktywnia się 
w pompach, zaworach i komponentach o turbulentnych 
warunkach przepływu, np. w skraplaczach.

W przypadku instalacji grzewczych, które muszą być 
regularnie napełnianie, lub których woda grzewcza 
podczas poboru próbek wody nie jest czysta, należy 
przed instalacją pompy powziąć odpowiednie środki, np. 
zainstalować filtry i odpowietrzniki.

Nie stosować żadnych dodatków służących do 
uzdatniania wody. Dopuszcza się stosowanie dodatków 
zwiększających pH wody. Zalecane pH wynosi 7,5 –  9.

W razie potrzeby dla ochrony pompy ciepła wymagane 
jest zastosowanie wymiennika ciepła.

9.6 Ustawienie
B Rozpakować urządzenie, zwracając uwagę na 

wskazówki na opakowaniu.

B Zdjąć osprzęt.

B Zamontować dostarczone stopki nastawcze i 
wypoziomować pompę ciepła.

9.7 Izolacja cieplna
Wszystkie przewody prowadzące ciepło i czynnik 
chłodniczy należy odpowiednio zaizolować izolacją 
termiczną lub izolacją przeciw kondensacji zgodnie z 
obowiązującymi normami.

9.8 Zdjęcie obudowy czołowej
B Odkręcić śruby i zdjąć obudowę do góry.

Rys. 22

OSTRZEŻENIE: 

B W żadnym wypadku nie blokować zaworu 
bezpieczeństwa.

PRZESTROGA: Zabrudzenia znajdujące się 
wewnątrz rur mogą uszkodzić pompę 
ciepła.

B Wypłukać instalację, aby usunąć 
ewentualne zanieczyszczenia.
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6 
72

0 
64

1 
85

5-
07

.1
I

6 720 643 400 (2010/03)30



Montaż
9.9 Montaż układu miękkiego startu 
(akcesoria)

9.9.1 C6-C11

Rys. 23 Układ miękkiego startu C6-C11

Rys. 24

1. Odkręcić śruby i obrócić szynę montażową o 90°. 
Przykręcić szynę montażową, wykorzystując przy tym 
otwory.

2. Wymienić stycznik na układu miękkiego startu. 
Przyłączyć do układu miękkiego startu kable, które 
były przyłączone do stycznika.

Rys. 25 Zamontowany układ miękkiego startu

NIEBEZPIECZEŃSTWO: przez porażenie 
prądem!

B Przed wykonywaniem prac przy części 
elektrycznej należy odłączyć urządzenie 
od źródła napięcia.

PRZESTROGA: Instalator może dotykać 
obwodu drukowanego tylko jeżeli ma 
założoną uziemioną opaskę na rękę (  
rozdział 3.10).

6 720 641 855-17.1I

6 720 641 855-23.1I

2

1

6 720 641 855-24.1I
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9.9.2 E6-E11

Rys. 26 Układ miękkiego startu E6-E11

Rys. 27 Wymiana stycznika

B Wymienić stycznik na układu miękkiego startu. 
Przyłączyć do układu miękkiego startu kable, które 
były przyłączone do stycznika.

Rys. 28 Zamontowany układ miękkiego startu

9.9.3 E14 - E17

Rys. 29 Układ miękkiego startu i filtr EMC

1 Układ miękkiego startu
2 Filtr EMC

6 720 641 855-17.1I

6 720 641 855-18.1I

6 720 641 855-20.1I

6 720 641 855-19.1I

2

1
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Rys. 30 Montowanie układu miękkiego startu i filtra

1. Sprawdzić czy kable elektryczne są przykręcone do 
zacisków w następującej kolejności: L1 czarny, L2 
brązowy, L3 szary. Zdjąć kable i wymontować zaciski.

B Odkręcić od szyny montażowej pozostałe zaciski 22, 
23, 24 oraz A1 i A2 i odgiąć ostrożnie, przy czym 
podłączone kable mają być nadal przyłączone. 
Następnie należy zamontować na szynie układ 
miękkiego startu.

B Podłączyć do układ miękkiego startu po odpowiedniej 
stronie kable, które były podłączone wcześniej: L1 
czarny, L2 brązowy, L3 szary.

B Zdjąć pozostałe kable z zacisków i podłączyć je 
zgodnie z numeracją do układ miękkiego startu. Kable 
należy przyłączać do układ miękkiego startu do tych 
samych numerów przyłączeniowych, do których 
zamontowane były poprzednie zaciski (uwaga: do 
jednego zacisku mogą być przyłączone dwa kable). 
Wszystkie kable powinny być teraz ponownie 
podłączone.

B Ostrożnie zdjąć pokrywę układ miękkiego startu i 
nastawić pokrętła potencjometrów na podane 
wartości opisane w dokumentacji modułu. Następnie 
założyć pokrywę.

2. Wymontować zaznaczone zaciski łączące. (N, L1, L2, 
L3)

3. Zamontować filtr EMC, wykorzystując otwory, tak by 
odcinek Line in wchodził po prawej stronie, a Load 
out wychodził po lewej.

B Przyłączyć kable na filtrze EMC do tych samych 
numerów, na których zamontowane były wcześniej 
zaciski. Przyłączyć kable po stronie obciążeniowej 
filtra EMC, oznaczonej ‘Load out .

B Zamontować zasilanie pompy ciepła po tej stronie 
filtra EMC, która oznaczona jest ‘Line in .

Rys. 31 Zamontować układ miękkiego startu oraz filtr.

6 720 641 855-21.1I
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6 720 641 855-22.1I
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9.10 Przełączenie grzałki elektrycznej z 
3kW na 6kW.

B Wymontować trzy szare kable na styczniku K2.

B Zaizolować.

B Zdjąć izolację z trzech białych kabli.

B Zamontować białe kable w miejsce szarych (kolejność 
jest nieistotna).

9.11 Montaż czujników temperatury

9.11.1 Czujnik temperatury obiegu zasilającego T1

B Zamontować czujnik w bezpośrednim kontakcie z 
przewodem zasilającym, najlepiej za zgięciem o 90° 
(poziomo), zgodnie z rysunkiem układu.

B Wersja ze zbiornikiem roboczym: Zamontować czujnik 
w górnej części zbiornika roboczego zgodnie z 
rozwiązaniem systemowym. Patrz instrukcja instalacji 
zbiornika roboczego.

9.11.2 Czujnik temperatury zewnętrznej T2

B Zamontować czujnik po najzimniejszej stronie 
budynku. Czujnik należy chronić przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, powietrzem wentylacyjnym i 
innego rodzaju oddziaływaniem, które może wpływać 
na pomiar temperatury. Nie można montować 
czujnika bezpośrednio pod sufitem.

9.11.3 Czujnik CWU T3

C6 - 11: Czujnik jest już zamontowany w podgrzewaczu 
CWU.

E6 - 17: Należy zamontować czujnik, jeśli stosowany jest 
zewnętrzny podgrzewacz CWU. Zamontować czujnik na 
ok. 1/3 wysokości, mierząc od spodu podgrzewacza 
CWU. Czujnik należy zamontować nad przyłączem 
powrotu pompy ciepła.

9.11.4 Czujnik temperatury pokojowej T5

Wymogi dotyczące miejsca montażu:

• W miarę możliwości ściana wewnętrzna, nienarażona 
na przeciągi i promieniowanie cieplne.

• Nieutrudniony obieg powietrza wewnętrznego pod 
czujnikiem temperatury pokojowej T5 (zaznaczony 

kreskami obszar na rys. 32 nie może być zastawiony, 
zabudowany itp.).

Rys. 32 Zalecane miejsce montażu czujnika temperatury 
pokojowej T5

9.12 Napełnianie instalacji grzewczej
B Ustawić ciśnienie wstępne w naczyniu ekspansyjnym 

w pomieszczeniu odpowiednio do wysokości 
statycznej urządzenia grzewczego.

B Otworzyć zawory grzejnikowe.

B Otworzyć kran na filtrze cząsteczkowym, odczekać, aż 
ciśnienie w instalacji wzrośnie do 1-2 barów i 
zamknąć.

B Odpowietrzyć system grzewczy.

B Instalację grzewczą ponownie napełnić do ciśnienia 1 
do 2 bar.

B Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.

9.13 Napełnienie instalacji dolnego źródła 
ciepła

Układ kolektorów napełniany jest pomocniczym 
czynnikiem chłodniczym, który musi zapewniać ochronę 
przed zamarzaniem przy temperaturze wynoszącej do 
15 °C. Zalecamy stosowanie w tym celu bioetanolu lub 
mieszanki wody i glikolu propylenowego.

Przy pomocy tab. 19 na podstawie długości pętli 
dolnego źródła ciepła i przekroju wewnętrznego rur 
można ocenić, jaka ilość nośnika ciepła źródła dolnego 
będzie potrzebna.

Czujnik temperatury pokojowej przyłączony 
do magistrali CAN można zastosować 
jedynie w obwodzie 1.

Na regulację temperatury danego obiegu 
grzewczego ma wpływ wyłącznie to 
pomieszczenie, w którym znajduje się 
czujnik temperatury pokojowej.

6 720 614 366-34.1I
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Montaż
W celu dokonania poniżej opisanego procesu 
napełnienia instalacji DŹC wymagany jest osprzęt - 
zestaw zaworów do napełniania. Z innym wyposażeniem 
należy postępować w podobny sposób.

Rys. 33 Zestaw do napełniania E6 - E11, C6 - C11

Rys. 34 Zestaw do napełniania E14 - E17

B Między zestawem zaworów do napełniania a 
urządzeniem napełniającym podłączyć dwa węże (  
rys. 35).

Rys. 35 Napełnianie przy wykorzystaniu stacji napełniania

B Napełnić urządzenia do napełniania nośnikiem ciepła 
źródła dolnego. Najpierw napełniać stację wodą, a 
potem cieczą ochroniącą przed zamarzaniem.

B Zawory zestawu napełniającego ustawić w położeniu 
napełniania (  rys. 36).

Rys. 36 Zestawy do napełniania w położeniu napełniania

Wewnętrzna 
średnica

Objętość na metr

Przewód 
pojedynczy

Przewód 
podwójny U

28 mm 0,62 l 2,48 l

35 mm 0,96 l 3,84 l

Tab. 19

Jako kolektor głębinowy używane są 
najczęściej pojedyncze przewody w 
kształcie litery U, składające się z jednego 
przewodu prowadzącego w dół i jednego 
prowadzącego w górę. 
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Montaż
B Ustawić zawory stacji napełniającej w położeniu 
mieszania ( rys. 37).

Rys. 37 Stacja napełniania w położeniu mieszania

B Uruchomić urządzenie do napełniania (pompę) i 
mieszać nośnik ciepła źródła dolnego co najmniej 2 
minuty.

B Zawory w urządzeniu do napełniania ustawić w 
położeniu napełniania i napełnić obieg nośnikiem 
ciepła źródła dolnego (  rys. 38).

Rys. 38 Zestaw do napełniania w położeniu napełniania

B Gdy tylko poziom cieczy w stacji napełniającej 
spadnie poniżej 25 %, zatrzymać pompę i dopełnić 
urządzenie do napełniania, jednocześnie mieszając, 
nośnikiem ciepła źródła dolnego.

B Jeżeli obieg został całkowicie napełniony i z powrotu 
nie wydostaje się już powietrze należy pozostawić 
pracującą pompę jeszcze przez następne 60 minut 
(ciecz musi być klarowna i nie może zawierać 
pęcherzyków powietrza).

B Po skutecznym odpowietrzeniu wytworzyć ciśnienie 
w obiegu. Ustawić zawory zestawu napełniającego w 
położeniu podnoszenia ciśnienia i wytworzyć w 
obiegu ciśnienie 2,5 do 3 bar (  rys. 39). 

Rys. 39 Zestawy do napełniania w położeniu tłocznym

B Zawory w zestawie zaworów do napełniania ustawić 
w położeniu normalnym (  rys. 40) i wyłączyć pompę 
urządzenia do napełniania.

Rys. 40 Zestawy do napełniania w położeniu normalnym

B Zdjąć węże i zaizolować zestaw zaworów do 
napełniania.

Jeżeli używane jest inne wyposażenie, to potrzebne 
będą:

• czysty zbiornik o pojemności odpowiadającej 
wymaganej ilości nośnika ciepła źródła dolnego

• zbiornik dodatkowy jako zbiornik zrzutowy dla 
zanieczyszczonego nośnika ciepła źródła dolnego

• pompa zanurzeniowa z filtrem, o wydajności co 
najmniej 6 m3/h, wysokość podnoszenia 60 - 80 m

• dwa węże, Ø  25 mm

Następujące punkty powtórzyć dla każdego 
obiegu. Każdorazowo napełniać nośnikiem 
ciepła źródła dolnego tylko jedną pętlę na 
obieg. Podczas napełniania zawory 
pozostałych obiegów muszą być w 
położeniu zamkniętym.
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Przyłącze elektryczne
10 Przyłącze elektryczne

Wszystkie urządzenia regulacyjne, sterujące i 
bezpieczeństwa pompy ciepła są na gotowo okablowane 
i sprawdzone.

B Przy zachowaniu obowiązujących przepisów dla 
przyłącza do sieci 400 V/50 Hz zastosować minimum 
5-żyłowy kabel elektryczny typu H05VV-... (NYM-...). 
Przekroje i typ kabla wybrać odpowiednio do 
bezpiecznika ( rozdział 7.3) i sposobu położenia 
kabli.

B Zgodnie z EN 60335 część 1 podłączyć urządzenie na 
stałe do listwy zaciskowej skrzynki rozdzielczej oraz 
podłączyć poprzez odłącznik sieciowy z zachowaniem 
odstępu między zestykami co najmniej 3 mm np. 
bezpieczniki, przełączniki LS). Do przewodu 
przyłączeniowego nie mogą być podłączone żadne 
inne odbiorniki energii.

B W przypadku podłączania wyłącznika 
różnicowoprądowego należy stosować się do 
aktualnego schematu elektrycznego. Przyłączać 
jedynie takie komponenty, które posiadają 
homologację w miejscu zastosowania.

B Podczas wymiany płytki obwodu drukowanego należy 
uwzględnić kolory symbolizujące odpowiednie 
przyłączenia.

10.1 Podłączenie pompy ciepła

B Wymontować płytę przednią ( strona 30 ).

B Zdjąć zamknięcie skrzynki rozdzielczej.

B Kabel przyłączeniowy przełożyć przez przepust 
kablowy w górnej pokrywie pompy ciepła. 

B Przyłączyć kable zgodnie ze schematem 
elektrycznym.

B Zamknięcie skrzynki rozdzielczej i pokrywę czołową 
pompy ciepła ponownie umieścić na swoim miejscu.

10.2 Kontroler faz
Kontroler faz jest zamontowany i przyłączony do pompy 
ciepła. Jego zadaniem jest kontrolowanie kolejności faz 
w sprężarce podczas instalacji ( rys. 11 i 12 ).

Jeżeli pompa ciepła jest uruchamiana po raz pierwszy, to 
zapala się najpierw jedna z dwóch lampek czujnika 
kolejności i zaniku faz. Jeżeli kolejność faz jest 
prawidłowa to następnie zapala się druga lampka. Jeżeli 
fazy są podłączone niewłaściwie, to do regulatora 
podany zostaje sygnał wywołujący alarm Błąd faz 
E2x.B1 ( rozdział 16.9.9).

10.3 Suszenie jastrychu
Suszenie musi następować przy ciągłym zasilaniu 
elektrycznym. W tym celu przyłącze elektryczne podczas 
suszenia musi być wykonane standardowo (bez EVU), 
patrz (  rozdział 10.4).

Suszenie jastrychu opisane jest w (  rozdział 15.7).

NIEBEZPIECZEŃSTWO: przez porażenie 
prądem!

B Przed wykonywaniem prac przy części 
elektrycznej należy odłączyć urządzenie 
od źródła napięcia.

Należy zapewnić możliwość bezpiecznego 
odłączenia przyłącza elektrycznego pompy 
ciepła.

B Zainstalować oddzielny wyłącznik 
bezpieczeństwa, za pomocą którego 
całkowicie odłącza się dopływ prądu do 
pompy ciepła. W przypadku oddzielnego 
zasilania konieczny jest jeden wyłącznik 
bezpieczeństwa na każde źródło 
zasilania.

B Zainstalować oddzielny wyłącznik 
różnicowoprądowy pompy ciepła.

PRZESTROGA: Instalator może dotykać 
obwodu drukowanego tylko jeżeli ma 
założoną uziemioną opaskę na rękę (  
rozdział 3.10).
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Przyłącze elektryczne
10.4 Schemat podłączenia elektrycznego

10.4.1 Przegląd płytek obwodu drukowanego

Rys. 41 Przegląd płytek obwodu drukowanego

* Z układem miękkiego startu (akcesoria)
B1 Miernik faz
F1 Automatyczny bezpiecznik pompy ciepła
F2 Automatyczny bezpiecznik dogrzewacza elektrycznego
F11 Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe silnika sprężarki
K1 Stycznik sprężarki
K2 Stycznik grzałki elektrycznej
Q1 Układ miękkiego startu (akcesoria)
V1 Filtr EMC

X1 Szereg zacisków
BAS Płytka obwodu drukowanego
AHB Płytka obwodu drukowanego
PIL Płytka obwodu drukowanego
PXB Płytka obwodu drukowanego
PSU Płytka obwodu drukowanego
F31 Płytka obwodu drukowanego, anoda
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Przyłącze elektryczne
10.4.2 Zestawienie magistrali CAN

Rys. 42 Zestawienie magistrali CAN

C6-C11 E6-E11

E14-E17

6 720 641 855-26.1I
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Przyłącze elektryczne
10.4.3 Okablowanie płytki obwodu drukowanego

Rys. 43 Okablowanie płytki obwodu drukowanego

6 720 641 570-02.1I
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Przyłącze elektryczne
10.4.4 Wewnętrzny schemat elektryczny C6-C11 E6-E11

Rys. 44 Wewnętrzny schemat elektryczny

B1 Kontroler faz
E1 Sprężarka
E2 Dogrzewacz elektryczny
F1 Automatyczny bezpiecznik dogrzewacza elektrycznego
F2 Automatyczny bezpiecznik pompy ciepła
F11 Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe silnika sprężarki
F21 Zabezpieczenie dogrzewacza elektrycznego przed 

przegrzaniem
F31 Płyta anody
PSU Płytka obwodu drukowanego
K1 Stycznik sprężarki
K2 Stycznik grzałki elektrycznej
X1 Szereg zacisków
Q1 Układ miękkiego startu (akcesoria)
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Przyłącze elektryczne
10.4.5 Wewnętrzny schemat elektryczny E14-E17

Rys. 45 Wewnętrzny schemat elektryczny

B1 Kontroler faz
E1 Sprężarka
E2 Dogrzewacz elektryczny
F1 Automatyczny bezpiecznik dogrzewacza elektrycznego
F2 Automatyczny bezpiecznik pompy ciepła
F11 Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe silnika sprężarki
F21 Zabezpieczenie dogrzewacza elektrycznego przed 

przegrzaniem 
K1 Stycznik sprężarki
Q1 Układ miękkiego startu (akcesoria)

V1 Filtr EMC (akcesoria)
X1 Szereg zacisków
PSU Płytka obwodu drukowanego
AHB Płytka obwodu drukowanego
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Przyłącze elektryczne
10.4.6 Cały schemat elektryczny przyłącza, C6-C11 E6-E11

Rys. 46 Cały schemat elektryczny, przyłącza

Linia ciągła = przyłączenie fabryczne 
linia przerywana = przyłączenie podczas instalacji:

RHP Presostat wysokiego ciśnienia
F11 Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe silnika sprężarki
Q1 Układ miękkiego startu (akcesoria)
K1 Stycznik sprężarki
K2 Stycznik grzałki elektrycznej
E11.G1 Pompa cyrkulacyjna obieg 1
G2 Pompa czynnika grzewczego
G3 Pompa pomocniczego czynnika chłodniczego
Q21 Zawór strefowy
F51 Bezpiecznik 6,3A
E11.T1 Przewód zasilający
E10.T2 Na zewnątrz
E41.T3x CWU model E

E11.TT.T5 Czujnik temperatury pokojowej obieg 1
B12 Wejście zewnętrzne 2
E11.TT.P1 Czujnik temperatury pokojowej LED
B11 Wejście zewnętrzne 1
E41.F31 Alarm anody
B1 Alarm miernika fazowego
E41.T3 CWU model C
T6 Gaz gorący
T8 Odpływ czynnika grzewczego
T9 Dopływ czynnika grzewczego
T10 Dopływ pomocniczego czynnika chłodniczego
T11 Odpływ pomocniczego czynnika chłodniczego
RLP Presostat niskociśnieniowy
a) Wersja dostarczana
b) 6-11kW układ miękkiego startu
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10.4.7 Cały schemat elektryczny, przyłącza E14-E17

Rys. 47 Cały schemat elektryczny, przyłącza

Linia ciągła = przyłączenie fabryczne 
linia przerywana = przyłączenie podczas instalacji:

RHP Presostat wysokiego ciśnienia
F11 Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe silnika sprężarki
Q1 Układ miękkiego startu (akcesoria)
K1 Stycznik sprężarki
E11.G1 Pompa cyrkulacyjna obieg 1
G2 Pompa czynnika grzewczego
G3 Pompa pomocniczego czynnika chłodniczego
Q21 Zawór strefowy
F51 Bezpiecznik szklany 6,3A
E11.T1 Przewód zasilający
E10.T2 Na zewnątrz
E41.T3x CWU model E
E11.TT.T5 Czujnik temperatury pokojowej obieg 1

B12 Wejście zewnętrzne 2
E11.TT.P1 Czujnik temperatury pokojowej LED
B11 Wejście zewnętrzne 1
E41.F31 Alarm anody
B1 Alarm miernika fazowego
E41.T3 CWU model C
T6 Gaz gorący
T8 Odpływ czynnika grzewczego
T9 Dopływ czynnika grzewczego
T10 Dopływ pomocniczego czynnika chłodniczego
T11 Odpływ pomocniczego czynnika chłodniczego
RLP Presostat niskociśnieniowy
a) Wersja dostarczana
b) 14-17kW układ miękkiego startu
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10.5 Przyłącza zewnętrzne
Wszystkie przyłącza zewnętrzne przyłączane są do 
płytek zaciskowych PXB:

B W celu uniknięcia zakłóceń czujników przewody 
wysokiego i niskiego napięcia należy układać osobno 
(minimalny odstęp to 100 mm).

B Przy przedłużaniu kabla czujnika temperatury należy 
stosować kable o następującej grubości:

– Kabel o długości do 20 m: 0,75 do 1,50 mm2

– Kabel o długości do 30 m: 1,0 do 1,50 mm2

Rys. 48 Przyłącza zewnętrzne

Linia ciągła = zawsze przyłączane 
linia przerywana = opcja, przyłączenie alternatywne:

E11.T1 Przewód zasilający obieg 1
E10.T2 Czujnik zewnętrzny
E41.T3x CWU model E
E11.TT.T5 Temperatura pokojowa obieg 1 (bez czujnika magistrali CAN)
B12 Wejście zewnętrzne 2
E12.TT.P1 Czujnik temperatury pokojowej LED obieg 2
B11 Wejście zewnętrzne 1
E11.G1 Pompa cyrkulacyjna obieg 1
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11 Pole obsługowe z wyświetlaczem

Ustawienia sterowania pompy ciepła dokonywane są w 
polu obsługowym regulatora. Wewnętrzny wyświetlacz 
wskazuje informacje o aktualnym statusie.

11.1 Przegląd opcji obsługowych

Rys. 49 Panel kontrolny

1 Włącznik główny (ZAŁ/WYŁ)
2 Przycisk trybu
3 Przycisk info
4 Pokrętło menu
5 Lampka kontrolna
6 Przycisk powrotu
7 Przycisk menu
8 Okno menu

11.2 Wyłącznik główny (ZAŁ/WYŁ)
Przy pomocy wyłącznika głównego pompa ciepła jest 
załączana i wyłączana.

11.3 Dioda sygnalizująca pracę i usterki

11.4 Wyświetlacz
Na wyświetlaczu można:

• Odczytać informacje pompy ciepła.

• Przejrzeć menu, do którego jest dostęp.

• Zmienić ustalone wartości.

11.5 Przycisk menu i pokrętło nastawcze
Wcisnąć przycisk  by przejść z położenia wyjściowego 
do menu. Pokrętło menu służy do:

• Przechodzenia między menu i do okien ustawień.

– Obrócić pokrętło, żeby zobaczyć inne menu z tego 
poziomu lub zmienić ustawioną wartość.

– Wcisnąć pokrętło, aby przejść do niższego poziomu 
menu lub zapisać zmianę.

11.6 Przycisk powrót
Wcisnąć przycisk aby wykonać następującą 
czynność:

• Przejście do nadrzędnego poziomu menu.

• Wyjście ze wskazania nastawczego bez zmiany 
ustawionych wartości.

11.7 Przycisk trybu
Wcisnąć przycisk aby zmienić tryb pracy.

• Zmiana trybu pracy.

11.8 Przycisk info
Wcisnąć przycisk aby odczytać informacje z centrali 
sterującej na temat trybu roboczego, temperatury, 
wersji programu itp.

Kontrolka świeci stałym 
światłem.

Pompa ciepła pracuje.

Kontrolka szybko 
pulsuje.

Zgłoszono alarm, alarm nie 
został potwierdzony.

Alarm został potwierdzony, 
ale przyczyna alarmu nie 
została usunięta.

Kontrolka pulsuje 
powoli, okno menu nie 
jest podświetlone.

Pompa ciepła znajduje się 
w trybie czuwania1).

1) Tryb czuwania oznacza, że pompa ciepła pracuje, ale nie 
ma zapotrzebowania na ciepło lub CWU.

Kontrolka się nie pali, 
okno menu nie jest 
podświetlone.

Do centrali sterującej nie 
dociera napięcie zasilania.

Tab. 20 Funkcje kontrolki

menu

mode

i
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4

3
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12 Uruchomienie

Przy pierwszym uruchamianiu pompy ciepła 
wskazywane są automatycznie niektóre ustawienia 
ułatwiające uruchomienie.

Najpierw trzeba jednak odpowiednio zainstalować 
pompę ciepła, zgodnie z poprzednim rozdziałem 
(  rozdział 9,  rozdział 10). Obieg dolnego źródła 
ciepła, grzewczy i c.w.u. muszą być napełnione i 
odpowietrzone.

Ustawienia znajdują się także wśród ustawień dla 
instalatora.

Język i Tryb pracy

B Wybrać język menu centrali sterującej 
 ( rozdział 15.10 ).

B Wybrać warunki pracy (S/W + dogrzewacz elektr.) 
 ( rozdział 4.4 ,  rozdział 15.7 ).

Konfiguracja wstępna

Sprawdzić i w razie potrzeby ustawić następujące 
funkcje. Sprawdzić także opisy funkcji, na które 
wskazują odsyłacze.

B Wprowadzić dla każdej pompy ciepła następujące 
ustawienia (sprężarka):

– Potwierdź przekaźnik kontr.faz ( Rozdział 15.9).

– Produkcja CWU (  Rozdział 15.2 ).

B Podać moc każdej pompy ciepła w opcji Moc pompy 
ciepła x ( Rozdział 15.7 ). Patrz tabliczki 
znamionowe.

B Ustawić Min. temp. na zewnątrz ( Rozdział 15.1 ).

B Podać, czy stosowana jest Woda gruntowa.

B Ustawić Obieg 1 CO\ Typ systemu grzewczego 
( Rozdział 15.1 ).

B Ustawić Obieg 1 chłodzenie (jeśli zainstalowana jest 
opcja chłodzenia, opcja dodatkowa), patrz 
dokumentacje opcji dodatkowych.

B Ustawić Obieg 2, 3... ( Rozdział 15.1 )(opcja 
dodatkowa).

– Tryb pracy mieszacza

– Typ systemu grzewczego

– Czas pracy mieszacza

B Wybrać odpowiednią opcję funkcji Anoda zainstal 
( Rozdział 15.2 ).

B Ustawić wartość opcji Basen (jeśli zainstalowana jest 
funkcja basenu), patrz dokumentacje opcji 
dodatkowych.

B Ustawić Data ( Rozdział 15.10 ).

B Ustawić Czas ( Rozdział 15.10 ).

B Konfiguracja wstępna zakończona, Tak/nie.
Menu uruchomienia wyświetlane są do momentu 
potwierdzenia przyciskiem Tak. 

Po konfiguracji wstępnej na wyświetlaczu pojawia się 
wskazanie standardowe. Tutaj jest bezpośredni dostęp 
do poziomu użytkownika, ustawienia dla instalatora 
dostępne są dopiero po przejściu do poziomu 
instalatora.

Rys. 50 Położenie wyjściowe

W położeniu startowym wyświetlane są 
tylko funkcje identyfikowane przez centralę 
sterującą.
 Menu uruchomienia wyświetlane są do 
momentu potwierdzenia przyciskiem Tak 
komunikatu Konfiguracja wstępna 
zakończona.

B Przed uruchomieniem należy przeczytać 
wszystkie menu.

B Wprowadzić wybraną wartość przy 
funkcjach Moc pompy ciepła x i 
potwierdzić Anoda zainstal.

Wybrane rozwiązanie systemowe wymaga 
zwykle więcej ustawień, aniżeli wyświetlono 
w konfiguracji wstępnej.

6 720 614 789-01.1I
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13 Nastawa instalator

13.1 Wywołanie poziomu instalatora
Aby przejść w menu z poziomu klienta do poziomu 
instalatora, należy podać czterocyfrowy kod dostępu. 
Kod to bieżąca data w postaci dwóch cyfr oznaczających 
miesiąc oraz dwóch cyfr oznaczających dzień, np.: 0920.

B Wejście Poziom dostępu na Menu poziomie klienta.

B Wprowadzić za pomocą pokrętła menu czterocyfrowy 
kod dostępu. Po ustawieniu każdej z cyfr wcisnąć 
pokrętło.
Dostęp = Instalator pojawia się w oknie menu.

B Obrócić pokrętło, aby zobaczyć menu najwyższego 
poziomu. 
Można teraz wejść we wszystkie funkcje z poziomu 
klienta i instalatora.

Regulator automatycznie powraca do płaszczyzny 
użytkownika:

• jeżeli wywołane zostanie wskazanie standardowe.

• po 20 min (ustawialna wartość,  rozdział 15.7).

13.2 Szybkie nowe uruchomienie sprężarki
Podczas uruchomienia, testu funkcji i innych może być 
konieczne nowe uruchomienie sprężarki, bez 
odczekiwania czasu programatora czasowego nowego 
startu (10 min).

B Nacisnąć przycisk  w dowolnym menu instalatora 
(nie w oknie ustawień) i przytrzymać przez 5 s.
Sprężarka uruchamia się po 20 s.

13.3 Czujniki temperatury
Centrala sterująca kieruje wytwarzaniem ciepła, CWU 
itp. po otrzymaniu sygnałów z wielu czujników 
temperatury. Poniżej wymieniona jest większość 
sygnałów, jakie mogą pojawić się na wyświetlaczu.

Nazwy czujników w pompie ciepła 2 to:

Regulator rozpoznaje, jakie czujniki zostały 
zainstalowane i aktywuje je automatycznie. Czujnik 
osprzętu można wyłączyć ręcznie na regulatorze. Dzięki 
temu na regulatorze można usunąć niepotrzebne 
czujniki.

Kompletne nazwy komponentów 
wskazywane są na regulatorze tylko w razie 
potrzeby. Jeżeli użytkownik znajduje się 
przykładowo w menu dla obiegu 2, nazwa 
czujnika wskazywana jest bez E12 przed 
nazwą.
 W informacji alarmowej aby ułatwić 
poszukiwanie usterek zawsze podawana 
jest pełna nazwa. Także na rysunkach i w 
rozwiązaniach systemowych podawane są 
kompletne nazwy.

T1

 E11.T1

Przewód zasilający, obieg 1

T2

 E10.T2

Na zewnątrz

T3

 E41.T3

CWU (produkcja CWU)

T5

 E11.TT.T5

Pomieszczenie, obieg 1 (opcja dodatkowa, 

czujnik magistrali CAN)

T6

 E21.T6

Gaz gorący

T8

 E21.T8

Odpływ czynnika grzewczego

T9

 E21.T9

Dopływ czynnika grzewczego

T10

 E21.T10

Dopływ pomocniczego czynnika 

chłodniczego

T11

 E21.T11

Odpływ pomocniczego czynnika 

chłodniczego

T1

 E12.T1

Przewód zasilający, obieg 2 (jeśli stosowany 

jest obieg 2)

T5

 E12.TT.T5

Pomieszczenie, obieg 2 (opcja dodatkowa)

Tab. 21 Czujniki temperatury

E22.T6 Czujnik temperatury gorącego gazu

E22.T8 Czujnik temperatury zasilania górnego 
źródła ciepła

E22.T9 Czujnik temperatury powrotu górnego 
źródła ciepła

E22.T10 Czujnik tempratury dolnego źródła 
ciepła wejście do PC

E22.T11 Czujnik tempratury dolnego źródła 
ciepła wyjście z PC

Tab. 22 Czujnik pompy ciepła 2
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Czujnik osprzętu

Obieg 2, 3, 4 itd.

Regulator rozpoznaje, jakie czujniki zostały 
zainstalowane i aktywuje je automatycznie. Czujnik 
osprzętu można wyłączyć ręcznie na regulatorze. Dzięki 
temu na regulatorze można usunąć niepotrzebne 
czujniki.

E12.T1 Przewód zasilający, obieg 2

E12.TT.T5 Pomieszczenie, obieg 2 (opcja 
dodatkowa)

E13.T1 Przewód zasilający, obieg 3

E13.TT.T5 Pomieszczenie, obieg 3 (opcja 
dodatkowa)

E14.T1 Przewód zasilający, obieg 4

E14.TT.T5 Pomieszczenie, obieg 4 (opcja 
dodatkowa)

Tab. 23 Czujnik obieg 3, 4
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14 Zestawienie opcji menu

Najwyższy poziom menu instalatora to:

• Temperatura pokojowa

• CWU

• Wakacje

• Pomiary energii

• Licznik czasu

• Regulacja zewnętrzna

• Instalator

• Dogrzewanie

• Funkcje ochronne

• Ogólne

• Alarmy

• Poziom dostępu

• Powrót do ustawień fabrycznych

• Wersja programu

Poziom dostępu 0 = klient
Poziom dostępu 1 = instalator

Temperatura 

pokojowa

Poziom 

dostępu

Ogólne Tryb pracy letni/zimowy Tryb zimowy

Granica temp. zewnętrznej dla zmiany

Opóźnienie przed zmianą na tryb zimowy

Opóźnienie przy zmianie na tryb letni

Granica startu bezp. trybu zimowego

0

 0

 1

 1

 1

Maks. czas pracy CO przy zapotrzeb. na CWU 0

Ochrona przed wyłącz. podczas przełączenia z CWU na 

CO

1

Min. temp. na zewnątrz 1

Obieg 1 CO Zewn. wart.zadana 1

Typ systemu grzewczego 1

Maks. dopuszcz. temperatura na zasilaniu T1 1

Min. dopuszcz. temperatura na zasilaniu T1 1

Krzywa grzewcza 0

Histereza krzywej grzewczej PC x Maksimum

Minimum

Czynnik czasu

1

 1

 1

Czujnik pokojowy Wpływ czujnika pokojowego (jeśli 

zainstalowane)

Zakres pracy pokrętła (jeśli zainstalowane)

Potwierdź czujnik pokojowy

0

 0

 1

Program temperatury pokojowej Program aktywny

Wyświetl/zmień program aktywny

Temper.normalna w pomieszcz.

Temperatura +/- (brak czujnika temperatury 

pokojowej)

Ustawienia temp. +/- (brak czujnika 

temperatury pokojowej)

 > Wart.gran.lewego albo prawego punktu 

końcowego

 > Zmiana przy nastawie "dużo chłodniej/dużo 

cieplej"

 > Zmiana przy nastawie "chłodniej/cieplej"

Wpływ czujnika pokojowego (brak czujnika 

temperatury pokojowej)

Temp.odmienna w pomieszcz.

Kopiuj do wszyst.obw.grzewczych

0

 0

 0

 0

 1

 1

 1

 1

 0

 0

 0

Tab. 24 Menu temperatury pokojowej
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Obieg 2, 3...(opcja 

dodatkowa)

Tryb pracy mieszacza 1

Typ systemu grzewczego 1

Maks. dopuszcz. temperatura na zasilaniu T1 1

Min. dopuszcz. temperatura na zasilaniu T1 1

Krzywa grzewcza 0

Czujnik pokojowy Jako Obieg 1 CO 0, 1

Program temperatury pokojowej Jako Obieg 1 COminus Kopiuj do 

wszyst.obw.grzewczych

0, 1

Ustawienia regulatora Stała P

Stała I

Stała D

Minimalny sygnał PID

Maksymalny sygnał PID

Czas pracy mieszacza

Zawór mieszający całkowicie zamknięty

Rozpocznij zamykanie zaw.mieszającego

1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

Temperatura 

pokojowa

Poziom 

dostępu

Tab. 24 Menu temperatury pokojowej

CWU

Poziom 

dostępu

Potwierdzenie czujnika CWU T3 1

Dodatkowa CWU Czas dla dodatkowej CWU

Temp. zatrzym. dodatkowej CWU

0

 0

Dezynfekcja termiczna Dzień tyg.

Odstęp tygodniowy

Godz. startu

Temp. zatrzym.

Maks. czas

Czas trzym.ciepła

0

 0

 0

 1

 1

 1

Program CWU Program aktywny

Wyświetl/zmień program aktywny

0

 0

Tryb pracy z CWU 0

Ustawienia CWU PC x Produkcja CWU

Temperatura startu T3 tryb ekonomiczny

Temperatura zatrzym. T8 tryb ekonomiczny

Temperatura startu T3 tryb komfortowy

Temperatura zatrzym. T8 tryb komfortowy

1

 1

 1

 1

 1

Priorytet CWU 0

Maks. czas pracy CWU przy zapotrzebowaniu na CO 0

Anoda zainstal 1

Tab. 25 Menu CWU
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Wakacje

Poziom 

dostępu

Obieg 1 i CWU Aktywacja funkcji wakacyjnej

Data startu

Data zakończ.

Temperatura pokojowa

Kopiuj do wszyst.obw.grzewczych

Blokuj produkcję CWU

0

 0

 0

 0

 0

 0

Obieg 2, 3...(opcja dodatkowa) Aktywacja funkcji wakacyjnej

Data startu

Data zakończ.

Temperatura pokojowa

0

 0

 0

 0

Tab. 26 Menu urlop

Pomiary energii
Poziom 
dostępu

Energia wytworz Ogrzewanie

CWU

0

0

Zużycie energii przez.dogrz.elektr. Ogrzewanie

CWU

0

0

Tab. 27 Pomiary energii

Licznik czasu

Poziom 

dostępu

Dodatkowa CWU 0

Dezynfekcja termiczna czasu 

wytrz.ciepła

1

Opóźnienie trybu alarmowego 0

Tryb przyjęcia 0

Czas pracy CO przy zapotrzebowaniu 

na CWU

0

Czas pracy CWU przy zapotrzebowaniu 

na CO

0

Licznik czasu dla pompy ciepła x Opóźnienie startu sprężarki 0

Opóźnienie startu sprężarki woda gruntowa 1

Opóźnienie zatrzym.G2 pompy nośnika ciepła 1

Blokada presostatu niskiego ciśnienia 1

Licznik czasu pr. spreż. Blokada po produkcji CWU

Opóźnienie po przejściowym 

zatrzymaniu

Blokada przy niskiej temperaturze 

zewnętrznej

1

 1

 1

Licznik czasu dogrzew. Opóźnienie startu dogrzewacza 0

Opóźnienie regulacji mieszacza po starcie 

dogrz.

0

Program dogrzewacza opóźnienie startu po 

niskiej temp.zewn.

1

Opóźnienie startu dogrzewacza po 

wys.temp.zewn.

1

Opóźnienie przy zmianie na tryb letni 1

Opóźnienie przed zmianą na tryb 

zimowy

1

Ochrona przed wyłącz. podczas 

przełączenia z CWU na CO

1

Tab. 28 Sterowniki czasowe
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Opóźnienie startu CO 1

Opóźnienie zatrzym. CO 1

Regulacja zewnętrzna

Poziom 

dostępu

Wejście zewn. 1, 2 Blokuj sprężarkę 0

Blokada dogrzewacza 0

Blokuj CO przy zadziałaniu termostatu 0

Blokada CO 0

Temperatura pokojowa 0

Blokuj produkcję CWU 0

Uruchom pompę dol. źródła 1

Alarm niskiego ciśn.w obiegu dol. źródła 1

Wejście zewn. obieg 2, 3... Blokuj CO przy zadziałaniu termostatu 1

Blokada CO 0

Temperatura pokojowa 0

Tab. 29 Menu regulacja zewnętrzna

Instalator

Poziom 

dostępu

Ogólne Szarpnięcie pompy Dzień tyg.

Godz. startu

1

 1

Maks. dopuszcz. temperatura na zasilaniu T1 1

Tryb pracy 1

Woda gruntowa Woda gruntowa

Opóźnienie startu sprężarki woda gruntowa

1

 1

Czas do zresetowania wyż. poziomu dostępu 1

Moc pompy ciepła x 1

Podłączone karty we/wy Wyświetlane są dostępne, podłączone karty i 

wersja ich oprogramowania

1

Zakres pracy sprężarki Gorący gaz, funkcja zatrzym.aktywna 1

Temp.zewn.funkcja zatrzym. aktywna 1

Energia wytworz Ogrzewanie 1

CWU 1

Czas pracy i zużycie Wyświetlany jest całkowity czas pracy 

sprężarki i dogrzewacza. Można wykonywać 

pomiary krótkoterminowe.

1

Temperatury Wyświetlane są wszystkie podłączone 

czujniki temperatury, można je również 

korygować.

1

Wejścia Wyświetlany jest status wszystkich 

podłączonych wejść (presostaty, 

zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe, 

wejścia zewnętrzne)

1

Wyjścia Ręczna obsługa i status elementów 

składowych (pompy, zawory, dogrzewacze, 

kontrolki alarmowe i in.)

1

Tab. 30 Menu instalatora

Licznik czasu

Poziom 

dostępu

Tab. 28 Sterowniki czasowe
6 720 643 400 (2010/03) 53



Zestawienie opcji menu
Pompy obiegowe Tryb pracy pompy obiegu CO G1 1

Tryb pracy pompy nośnika ciepła G2 1

Obr pompy ogrzew wody G2 1

Tryb pracy pompy dol.źródła G3 1

Suszenie jastrychu Aktywacja 1

Źródło ciepła 1

Aktualny etap programu 1

Aktualny etap programu 1

Pozostały czas do zakończenia bieżącej 

funkcji

1

Ustawienia programu Zwiększenie temp.na zasil.na każdy stopień 

grzejnyLiczba dni na każdy stopień grzejny

Maks.temp. na zasilaniu

Liczba dni z temperaturą maksymalną

Zmniejszenie temp.na zasil.na każdy stopień 

chłodniczy

Liczba dni na każdy stopień chłodniczy

1

 1

 1

 1

 1

 1

Dogrzewanie

Poziom 

dostępu

Dogrzewacz ogólnie Opóźnienie startu 1

Dopuścić licznik czasu dogrzew. przy zatrzym. EVU 1

Tylko dogrzewacz 1

Czas narastania tylko dogrzewacz 1

Blokada dogrzewacza 1

Maks.temp. na zewnątrz dla dogrzewacza 1

Przesun.wart.zad.dogrz.elektr. E11.T1 1

Dogrzew elektr Przyłącze dogrzew.elektr. Podłączony dogrzewacz

Podłącz.dogrzew 1 do pompy ciepła

1

 1

Moc zainst.na każdy dogrzewacz Moc na jednostkę

Ograniczenie mocy podczas pracy 

sprężarki

Ogranicz.mocy przy pracy samego 

podgrz.

Ograniczenie mocy podczas pracy z 

CWU

1

 1

 1

 1

Ustawienia regulatora Stała P

Stała I

Stała D

Minimalny sygnał PID

Maksymalny sygnał PID

Opóźnienie narastania po odszranianiu

1

 1

 1

 1

 1

 1

Program dogrzewacza Program aktywny 1

Wyświetl/zmień program aktywny 1

Granica temp.zewn.do dezaktywacji sterownika 

czasowego

1

Tab. 31 Menu dogrzewacze

Instalator

Poziom 

dostępu

Tab. 30 Menu instalatora
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Funkcje ochronne

Poziom 

dostępu

Ustaw. obieg dol. źród. wej. T10 Minimalna temp. dopuszcz. E21.T10 1

Minimalna temp. dopuszcz. E22.T10 1

Reset alarmu histerezy 1

Liczba ostrzeżeń przed alarmem 1

Ustaw. obieg dol. źród. wyj. T11 Minimalna temp. dopuszcz. E21.T11 1

Minimalna temp. dopuszcz. E22.T11 1

Reset alarmu histerezy 1

Liczba ostrzeżeń przed alarmem 1

Pompa ciepła x Potwierdź przekaźnik kontr.faz 1

Tab. 32 Menu funkcje ochronne

Ogólne

Poziom 

dostępu

Ustawianie daty 0

Ustawianie godz. 0

Pora letnia/zimowa 0

Jasność wyświetlacza 0

Język 0

Tab. 33 Menu ogólne

Alarmy

Poziom 

dostępu

Rejestr inform 0

Wyczyść rejestr inform 0

Protokół alarmów 0

Kasowanie protokołu alarmów 0

Historia alarmów 1

Wyświetl.alarmu Sygnał alarmowy Interwał

Czas blokady

0

0

Wyśw.alarmu regulat. Blokada sygnału alarmowego 0

Wyśw.alarmu czujnika pokoj. Blokada sygnału alarmowego

Blokuj lampkę alarmu

0

0

Wartość alarmu zbiorczego Alarmy i ostrzeżenia 1

Tab. 34 Menu alarm

Poziom dostępu

Poziom 

dostępu

Poziom dostępu 0, 1

Tab. 35 Menu poziom dostępu

Powrót do ustawień fabrycznych

Poziom 

dostępu

Powrót do ustawień fabrycznych 0, 1

Tab. 36 Menu powrót do ustawień fabrycznych
6 720 643 400 (2010/03) 55



Ustawienia
15 Ustawienia

15.1 Temperatura pokojowa
Nacisnąć przycisk w położeniu wyjściowym, aby 
przejść do najwyższego poziomu menu. Wybrać opcję 
Temperatura pokojowa aby ustawić temperaturę.

W menu Temperatura pokojowa znajdują się 
następujące opcje:

• Ogólne

• Obieg 1 CO

• Obieg 2, 3...

> Ogólne

>> Tryb pracy letni/zimowy

>>> Tryb zimowy

Wł oznacza ciągły tryb zimowy. Produkowane są ciepło i 
c.w.u. Wył oznacza ciągły tryb letni. Produkowana jest 
tylko ciepła woda. Automatyczny oznacza zmianę 
zgodnie z ustawionymi temperaturami zewnętrznymi.

>>> Granica temp. zewnętrznej dla zmiany

Menu wskazywane jest tylko przy ustawieniu 
Automatyczny w Tryb zimowy.

>>> Opóźnienie przed zmianą na tryb zimowy

>>> Opóźnienie przy zmianie na tryb letni

>>> Granica startu bezp. trybu zimowego

>> Maks. czas pracy CO przy zapotrzeb. na CWU

Menu nie jest wyświetlane, jeśli opcja Priorytet CWU 
jest ustawiona na Tak (  rozdział 15.2 ).

>> Ochrona przed wyłącz. podczas przełączenia z CWU 
na CO

B Ustawienie określa czas, który musi upłynąć, po 
zakończeniu przygotowywania c.w.u., aby funkcja 
grzania pozostała aktywna lub nie. Dzięki ustawieniu 
tej funkcji nie nastąpi wyłączenie funkcji grzania, 
które mogłoby mieć miejsce gdy ciepła woda po 
produkcji c.w.u. trafiłaby do sytemu grzewczego.

>> Min. temp. na zewnątrz

B Ustawić najniższą temperaturę krzywej grzewczej.

Ustawienie fabryczne Automatyczny

Alternatywa Wł/Automatyczny/Wył

Tab. 37 Tryb letni/zimowy

Ustawienie fabryczne 18 °C

Najmniejsza wartość  5 °C

Największa wartość 35 °C

Tab. 38 Temperatura zminany trybu letni/zimowy

Ustawienie fabryczne 4h

Najmniejsza wartość 1h

Największa wartość 48h

Tab. 39 Czas opóźnienia trybu zimowego

Ustawienie fabryczne 4h

Najmniejsza wartość 1h

Największa wartość 48h

Tab. 40 Czas opóźnienia trybu letniego

Ustawienie fabryczne 13 °C

Najmniejsza wartość 5 °C

Największa wartość 17 °C

Tab. 41 Granica startu bezpośredniego

W normalnym przypadku zmiana między 
trybem letnim i zimowym dokonywana jest z 
opóźnieniem, aby uniknąć częstego 
uruchamiania i zatrzymywania sprężarki przy 
temperaturach zewnętrznych zbliżonych do 
ustawionej wartości. 
Temperatura ustawiona jako granica startu 
bezpośredniego powoduje jednakże 
natychmiastowe przejście na tryb zimowy.

Wartość F 20min

Wartość minimalna 0min

Wartość maksymalna 120min

Tab. 42 Czas pracy instalacji grzewczej

Wartość F 300s

Wartość minimalna 0s

Wartość maksymalna 600s

Tab. 43 Ochrona przed wyłączeniem przy przełączeniu 
trybu podgrzewania CWU

Wartość F -35,0 °C

Wartość minimalna -35,0 °C

Wartość maksymalna -10,0 °C

Tab. 44 Najniższa temperatura zewnętrzna
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Ustawienia
> Obieg 1 CO

>> Zewn. wart.zadana

B Wybrać Tak, jeżeli zewnętrzny sygnał 0-10V ma 
sterować temperaturą zasilania (stała wartość 
zadana). 
1V= 10 °C, 10V = 80 °C (funkcja liniowa).

>> Typ systemu grzewczego

B Wybrać typ systemu grzewczego, Grzejnik lub 
Podłoga.

Ustawione fabrycznie wartości krzywej grzewczej typu 
Grzejnikto wartość krzywej (temperatura obiegu 
zasilającego) 22 °C przy temperaturze zewnętrznej 
wynoszącej 20 °C, 37,4 °C przy -2,5 °C i 60 °C przy -
35 °C (prawy punkt krzywej).

Ustawione fabrycznie wartości krzywej grzewczej typu 
Podłoga to wartość krzywej (temperatura obiegu 
zasilającego) 22 °C przy temperaturze zewnętrznej 
wynoszącej 20 °C, 27,2 °C przy -2,5şC i 35 °C przy -
35 °C.

Przy temperaturach wyższych niż 20 °C obowiązuje ta 
sama wartość krzywej, jak dla temperatury 20 °C.

>> Maks. dopuszcz. temperatura na zasilaniu T1

1) Wartość ustawiona w Min. dopuszcz. temperatura na 
zasilaniu T1.

>> Min. dopuszcz. temperatura na zasilaniu T1

B Ustawić maksymalną i minimalną temperaturę 
dopuszczalną dla T1. Wartość ta musi pokrywać się z 
wybraną krzywą i ewentualnymi ustawieniami 
krzywej.

B Sprawdzić, czy maksymalna temperatura T1 w 
Podłoga nie przekracza dopuszczalnej wartości dla 
aktualnego typu podłogi.

>> Krzywa grzewcza

Krzywa grzewcza reguluje temperaturę zasilania dla 
obiegów grzewczych. Krzywa grzewcza podaje, jak 
wysoka może być temperatura zasilania w porównaniu 
do temperatury zewnętrznej. Regulator zwiększa 
temperaturę zasilania, gdy tylko spadnie temperatura 
zewnętrzna. Temperatura zasilania mierzona jest przez 
czujnik T1 dla obiegu 1 (pełna nazwa E11.T1) i przez 
czujnik T1 dla obiegu 2 (pełna nazwa E12.T1).

Każdy z obiegów sterowany jest swoją krzywą grzewczą. 
Instalator ustawia dla każdego obiegu typ instalacji 
grzewczej, tj. Grzejnik lub Podłoga. Krzywa grzewcza 
Podłoga ma niższą wartość, ponieważ podłoga nie 
toleruje równie wysokich temperatur.

Ustawienie fabryczne Nie

Alternatywa Tak/Nie

Tab. 45 Zewnętrzna wartość zadana

Wartość F Ogrzewanie podłogowe

Alternatywnie Grzejnik/ogrz. 
podłogowe

Tab. 46 Typ instalacji grzewczej

Punkt końcowy krzywej grzewczej (-10 °C) 
można zmienić w Min. temp. na zewnątrz
(  rozdział 15.1). Ustawiona wartość 
obowiązuje dla wszystkich krzywych 
grzewczych.  
Zmiana punktu końcowego krzywej 
grzewczej ma wpływ na temperaturę 
zasilania dla wszystkich temperatur 
zewnętrznych niższych od ustawionej 
wartości.

Ustawienie fabryczne 80,0 °C

Najmniejsza wartość 1)

Największa wartość 100,0 °C

Tab. 47 Grzejnik

Ustawienie fabryczne 45,0 °C

Najmniejsza wartość 1)

Największa wartość 45,0 °C

Tab. 48 Podłoga

Ustawienie fabryczne 10,0 °C

Najmniejsza wartość 10,0 °C

Największa wartość 80,0 °C

Tab. 49 Grzejnik

Ustawienie fabryczne 10,0 °C

Najmniejsza wartość 10,0 °C

Największa wartość 45,0 °C

Tab. 50 Podłoga

Obliczenie wartości zadanej temperatury 
zasilania uzyskuje się na podstawie krzywej 
grzewczej. Większość innych temperatur 
ustawianych dla ogrzewania odnosi się do 
temperatury pomieszczenia. Regulator 
zmienia te wartości automatycznie na 
odpowiednią wartość temperatury zasilania
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Ustawienia
Rys. 51 Grzejnik

Na rysunku przedstawiona jest ustawiona fabrycznie 
krzywa obiegu grzejnika. Przy -2,5 °C wartość zadana 
przewodu zasilającego to 37,4 °C.

Rys. 52 Ogrzewanie podłogowe

Na rysunku przedstawiona jest ustawiona fabrycznie 
krzywa obiegu ogrzewania podłogowego. Przy -2,5 °C 
wartość zadana przewodu zasilającego to 27,2 °C.

Krzywa grzewcza ustawiana jest dla każdego obwodu. 
Jeśli temperatura pomieszczenia w obwodzie wydaje się 
zbyt wysoka lub zbyt niska, warto skorygować krzywą 
grzewczą.

Krzywą grzewczą można zmieniać na różne sposoby. 
Nachylenie krzywej można zmienić, przesuwając 
temperaturę obiegu zasilającego w górę lub w dół 
wyznaczoną w punkcie lewym (wartość przy 
temperaturze zewnętrznej 20 °C, wartość ustawiona 
fabrycznie 22,0 °C) i prawym (wartość przy 

temperaturze zewnętrznej -35 °C, wartość ustawiona 
fabrycznie 60,0 °C). Ponadto krzywą można zmienić przy 
co piątym stopniu temperatury zewnętrznej.
Wartość przy 0 °C podawana jest nad lewą częścią 
krzywej, wartość ustawiona fabrycznie 35,7 °C.

Rys. 53 Okno ustawień krzywej grzewczej (grzejnik)

Zmiana lewego punktu:

B Wcisnąć przycisk menu, kiedy zaznaczony jest 
krzyżyk.
Wartość zostaje zaznaczona.

Rys. 54

B Obrócić pokrętło w celu zmiany wartości. Wcisnąć 
pokrętło, aby zapisać wartość, lub wcisnąć  aby 
wrócić do poprzedniego widoku bez zapisywania.
Krzyżyk w oknie jest znowu zaznaczony, a ew. 
zmieniona wartość podana jest po krzyżyku. Poza tym 
krzywa została zmieniona przy uwzględnieniu nowej 
wartości.

Zmiana prawego punktu:

B Obrócić pokrętło, kiedy zaznaczony jest krzyżyk. 
Krzyżyk znajdujący się najwyżej zostaje zmieniony na 
temperaturę zewnętrzną, przy odpowiedniej wartości 
krzywej po dwukropku. Aktualna pozycja krzywej 
zaznaczona jest kółkiem.

B Obracać dalej pokrętło do momentu, kiedy przed 
dwukropkiem znów widoczny będzie krzyżyk.

B Wcisnąć pokrętło, aby zaznaczyć wartość.
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Rys. 55

B Obrócić pokrętło w celu zmiany wartości. Wcisnąć 
pokrętło, aby zapisać wartość, lub wcisnąć  aby 
wrócić do poprzedniego widoku bez zapisywania.
Krzyżyk w oknie jest znowu zaznaczony, a ew. 
zmieniona wartość podana jest po krzyżyku. Poza tym 
krzywa została zmieniona przy uwzględnieniu nowej 
wartości.

Zmiana pojedynczej wartości, np. wartości przy 
temperaturze zewnętrznej 0 °C:

B Obrócić pokrętło, kiedy zaznaczony jest krzyżyk, do 
momentu, kiedy zaznaczona będzie wartość 0 °C (  
rys. 56).

B Wcisnąć pokrętło, aby zaznaczyć wartość.

Rys. 56

B Obrócić pokrętło w celu zmiany wartości.

Rys. 57

B Wcisnąć pokrętło, aby zapisać wartość, lub wcisnąć 
 aby wrócić do poprzedniego widoku bez 

zapisywania.

B Wcisnąć przycisk  aby wyjść z okna ustawień 
krzywej i wrócić do menu.

>> Histereza krzywej grzewczej PC x

>>> Maksimum

B Ustawić maksymalną histerezę zasilania.

>>> Minimum

B Ustawić minimalną histerezę zasilania.

>>> Czynnik czasu

B Ustawić współczynnik czasowy, który ma być 
wykorzystany do redukcji histerezy. Niski 
współczynnik powoduje krótsze czasy pracy 
sprężarki.

6 720 614 789-23.3I
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Zalecenia:

B Podwyższyć wartość prawego punktu, 
jeśli wydaje się być za zimno przy niskich 
temperaturach zewnętrznych.

B Podwyższyć wartość krzywej przy 0 °C, 
jeśli wydaje się być zbyt chłodno przy 
temperaturze zewnętrznej wynoszącej 
ok. 0.

B Podwyższyć lub obniżyć wartość krzywej 
w prawym i lewym punkcie o taką samą 
wartość celem skorygowania 
temperatury (krzywa zostaje przesunięta 
równolegle).

Ustawienie fabryczne 16,0K

Najmniejsza wartość Wartość poniżej Minimum

Największa wartość 30,0K

Tab. 51 Maksymalna histereza

Ustawienie fabryczne 4,0K

Najmniejsza wartość 2,0K

Największa wartość Wartość poniżej Maksimum

Tab. 52 Minimalna histereza

Ustawienie fabryczne 10,0

Najmniejsza wartość 1,0

Największa wartość 20,0

Tab. 53 Czynnik czasu
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Ustawienia
Przykład

Przy wartości ustawionej fabrycznie histereza zmienia 
się w następujący sposób:

Jeśli wartość przewodu zasilającego jest niższa od 
wartości zadanej o połowę różnicy podłączeniowej, 
pojawia się zapotrzebowanie na ogrzewanie, a jeśli 
wartość przewodu jest wyższa od wartości zadanej o 
połowę różnicy podłączeniowej, to zapotrzebowanie na 
ogrzewanie jest pokryte.

>> Czujnik pokojowy

>>> Wpływ czujnika pokojowego

B Ustawić, jaki wpływ na wartość zadaną temperatury 
zasilania będzie miało odchylenie temperatury 
pomieszczenia o 1 K (˚C).
Przykład: przy odchyleniu 2 K (˚C) od ustawionej 
temperatury pomieszczenia wartość zadana 
temperatury zasilania zmieniona zostaje o 6 K (˚C) 
(odchylenie 2 K * współczynnik 3 = 6 K).

Menu wskazane jest tylko wtedy, jeżeli zainstalowany 
został czujnik temperatury pomieszczenia.

>>> Zakres pracy pokrętła

B Ustawić, o ile stopni ma być wykonany obrót pokrętła 
nastawczego czujnika temperatury pomieszczenia 
między + i – .
6K oznacza zmianę wartości o +3K przy przestawieniu 
w kierunku + i ok. -3K przy przestawieniu w kierunku 
– .

>>> Potwierdź czujnik pokojowy

B Nie podać tylko wtedy, jeżeli czujnik temperatury 
pomieszczenia ma nie być uwzględniany, chociaż jest 
zamontowany.

Czujnik temperatury pokojowej mierzy temperaturę w 
pomieszczeniu, w którym jest umieszczony. Wartość 
porównywana jest z ustawioną, żądaną temperaturą 
pokojową w funkcji Program temperatury pokojowej.

>> Program temperatury pokojowej

B Wybrać, czy obieg ma być regulowany przy pomocy 
programu czy nie.

Praca optymalna

Funkcja ta oznacza, że centrala sterująca ustala 
wartości, uwzględniając jedynie wartość zadaną 
przewodu zasilającego (  Rozdział 15.1.1), nie 
uwzględnia natomiast zaprogramowanych zmian na czas 
trwania doby. Praca optymalna zapewnia w większości 
przypadków największy komfort i oszczędność energii.

Program 1 i 2

Wybór ten umożliwia poprzez ustawienie czasów 
załączania oraz temperatury normalnej i odchylonej 
zdefiniowanie własnych programów dla sterowania 
czasowego.

Ustawienie żądanego czasu w czasie dnia:

B Wybrać Program 1 lub Program 2.

B Wejść w menu Wyświetl/zmień program aktywny.

Czas Histereza

Przy zapotrzebowaniu/braku 
zapotrzebowania na ciepło

16K

2 min 14K

5 min 12K

10 min 10K

14 min 9K

20 min 8K

Tab. 54 Histereza

Ustawienie fabryczne 3,0

Najmniejsza wartość 0,0

Największa wartość 10,0

Tab. 55 Wpływ czujnika pokojowego

Ustawienie fabryczne 6K

Najmniejsza wartość 0K

Największa wartość 6K

Tab. 56 Zakres pracy pokrętła

Ustawienie fabryczne Tak (jeżeli zainstalowany 
prawidłowo)

Alternatywa Tak/Nie

Tab. 57 Potwierdź czujnik pokojowy

Wartość F Praca optymalna

Alternatywnie • Praca optymalna

• Program 1

• Program 2

Tab. 58 Wybór programu, obieg 1

Program Dzień Start Stop

Program 1, 2 Pn. - Nd. 5:30 22:00

Tab. 59 Program 1 i 2
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Ustawienia
B Przekręcić pokrętło nastawcze, aby ustawić dzień.

Rys. 58

B Wcisnąć pokrętło menu, aby zaznaczyć wartość, która 
ma być zmieniona.

Rys. 59

B Obracać pokrętłem do momentu uzyskania żądanego 
ustawienia.

B Nacisnąć pokrętło menu.

B Przekręcić pokrętło nastawcze, aby ustawić 
dodaktowe wartości jak wyżej.

B Cofnąć się o krok za pomocą .

B Wybrać Alternatywa przy zapisie:

– Powrót bez zapisywania

– Program 1

– Program 2

Ustawione zmiany zapisane zostają w pamięci jako 
wybrany program lub nie zostają zapisane.

B Wywołać menu Temper.normalna w pomieszcz..

B Wywołać menu Temp.odmienna w pomieszcz..

Program temperatury pokojowej przy zamontowanym 
czujniku temperatury pokojowej:

>> Program temperatury pokojowej

>>> Program aktywny

Po wybraniu programu podczas obrotu pokrętłem 
nastawczym pojawia się następujące wskazanie:

>>> Wyświetl/zmień program aktywny

>>> Temper.normalna w pomieszcz.

B Ustawić żądaną wartość zadaną temperatury 
pokojowej.

>>> Temp.odmienna w pomieszcz.

B Ustawić temperaturę, która ma być temperaturą 
wyjątkową w programie.
Menu jest wyświetlane tylko wtedy, gdy wybrano 
opcję Program 1 lub Program 2.

>>> Kopiuj do wszyst.obw.grzewczych

B Dla takiej samej regulacji wszystkich zainstalowanych 
obiegów wybrać Tak.
Menu wyświetlane jest tylko dla Obieg 1.

Program temperatury pomieszczenia bez 
zainstalowanego czujnika temperatury pomieszczenia:

>> Program temperatury pokojowej

>>> Program aktywny

>>> Wyświetl/zmień program aktywny

Tak jak z zainstalowanym czujnikiem temperatury 
pomieszczenia, patrz wyżej.

>>> Temper.normalna w pomieszcz.

B Ustawić wartość zmierzoną w pomieszczeniu.
Program temperaturowy stosuje podaną wartość do 
obliczenia różnicy między temperaturą normalną a 
odchyloną.

6 720  643 414-13.1I
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Ustawienie fabryczne 20,0 °C

Najmniejsza wartość 10,0 °C

Największa wartość 35,0 °C

Tab. 60 Normalna temperatura pomieszczenia

Ustawienie fabryczne 17,0 °C

Najmniejsza wartość 10,0 °C

Największa wartość 30,0 °C

Tab. 61 Temperatura odchylona pomieszczenia

Ustawienie fabryczne Nie

Alternatywa Nie/Tak

Tab. 62 Wszystkie obiegi

Ustawienie fabryczne 20,0 °C

Najmniejsza wartość 10,0 °C

Największa wartość 35,0 °C

Tab. 63 Normalna temperatura pomieszczenia
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>>> Temperatura +/-

B Przy pomocy tej funkcji można tak ustawić 
temperaturę pomieszczenia, żeby normalna 
temperatura pomieszczenia (patrz poprzednie menu) 
stała się żądaną temperaturą pomieszczenia.

B Funkcja ta stosowana jest do prostego podwyższania 
i obniżania temperatury ogrzewania, jeżeli nie 
zainstalowano żadnego czujnika temperatury 
pomieszczenia.
– –  daje temperaturę pomieszczenia niższą o ok. 

1 °C.
–  daje temperaturę pomieszczenia niższą o ok. 

0,5 °C.
+ daje temperaturę pomieszczenia wyższą o ok. 
0,5 °C.
++ daje temperaturę pomieszczenia wyższą o ok. 1 °C.

>>> Ustawienia temp. +/-

>>>> Wart.gran.lewego albo prawego punktu 
końcowego

B Ustawić temperaturę zewnętrzną, która ma być 
temperaturą graniczną punktu końcowego, 
korygowanego poprzez zmianę w funkcji zwiększ/
obniż.
Kiedy temperatura zewnętrzna jest niższa od wartości 
granicznej, temperatura obiegu zasilającego w 
prawym punkcie końcowym (-35 °C ) na krzywej 
grzewczej zmienia się o wartość podaną w %, patrz 
niżej.
 Jeśli temperatura zewnętrzna jest wyższa od 
wartości granicznej, temperatura obiegu zasilającego 
w lewym punkcie końcowym (+20 °C ) na krzywej 
grzewczej zmienia się o wartość podaną w %, patrz 
niżej.

>>> Ustawienia temp. +/-

>>>> Zmiana przy nastawie "dużo chłodniej/dużo 
cieplej"

B Ustawić, o jaką wartość procentową ma być 
zmieniona temperatura zasilania przy obowiązującym 
punkcie końcowym krzywej grzewczej, jeżeli wybrano 
w Temperatura +/-
– –  lub ++.

>>>> Zmiana przy nastawie "chłodniej/cieplej"

B Ustawić, o jaką wartość procentową ma być 
zmieniona temperatura zasilania przy obowiązującym 
punkcie końcowym krzywej grzewczej, jeżeli wybrano 
w Temperatura +/-
–  lub +.

>>> Wpływ czujnika pokojowego

Ustawiane są w ten sam sposób w menu Czujnik 
pokojowy (  Rozdział 15.1 ). Ustawienie to jest 
wykorzystywane w programie temperatur w celu 
obliczenia, jak zmienia się temperatura obiegu 
zasilającego wtedy, gdy ma obowiązywać temperatura 
wyjątkowa.

>>> Temp.odmienna w pomieszcz.

>>> Kopiuj do wszyst.obw.grzewczych

Tak jak z zainstalowanym czujnikiem temperatury 
pomieszczenia, patrz wyżej.

Ustawienie fabryczne =

Alternatywa – – , – , =, +, ++

Tab. 64 Ciepło +/ – 

Ustawienie fabryczne 0,0 °C

Najmniejsza wartość -10,0 °C

Największa wartość 15,0 °C

Tab. 65 Temperatura +/-  wartość graniczna

Ustawienie fabryczne 8%

Najmniejsza wartość 1%

Największa wartość 20%

Tab. 66 Zmiana przy silnym ochłodzeniu/ociepleniu

Ustawienie fabryczne 3%

Najmniejsza wartość 1%

Największa wartość 20%

Tab. 67 Zmiana przy ochłodzeniu/ociepleniu

Zmiana ustawień parametrów cieplnych, np. 
podwyższenie lub obniżenie temperatury 
pomieszczenia odnosi skutek dopiero po 
pewnym czasie. To samo dzieje się przy 
szybszych zmianach temperatury 
zewnętrznej. Z tego względu należy 
odczekać co najmniej jeden dzień, zanim 
dokonywane będą ewentualne nowe 
zmiany.
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> Obieg 2, 3...

W Obieg 2 dokonuje się ustawień dla obiegu grzewczego 
z mieszaniem. Dalsze obiegi grzewcze wskazywane są 
tylko wtedy, jeżeli są w układzie. Dla tych obiegów 
obowiązują funkcje jak dla obiegu 2.

>> Tryb pracy mieszacza

B Wybrać opcję Wyłjeśli obwód nie jest gotowy, ma 
zostać tymczasowo wyłączony lub nie należy go 
używać.

>> Typ systemu grzewczego

B Wybrać typ systemu grzewczego.

Ustawione fabrycznie wartości krzywej grzewczej typu 
Grzejnik to wartość krzywej (temperatura obiegu 
zasilającego) 22 °C przy temperaturze zewnętrznej 
wynoszącej 20 °C, 37,4 °C przy -2,5 °C i 60 °C przy -
35 °C (prawy punkt krzywej).

Ustawione fabrycznie wartości krzywej grzewczej typu 
Podłoga to wartość krzywej (temperatura obiegu 
zasilającego) 22 °C przy temperaturze zewnętrznej 
wynoszącej 20 °C, 27,2 °C przy -2,5şC i 35 °C przy -
35 °C.

Przy temperaturach wyższych niż 20 °C obowiązuje ta 
sama wartość krzywej, jak dla temperatury 20 °C.

>> Maks. dopuszcz. temperatura na zasilaniu T1

1) Wartość ustawiona w Min. dopuszcz. temperatura na 
zasilaniu T1.

>> Min. dopuszcz. temperatura na zasilaniu T1

B Ustawić maksymalną i minimalną temperaturę 
dopuszczalną dla T1. Wartość ta musi pokrywać się z 
wybraną krzywą i ewentualnymi ustawieniami 
krzywej.

B Sprawdzić, czy maksymalna temperatura T1 w 
Podłoga nie przekracza dopuszczalnej wartości dla 
aktualnego typu podłogi.

>> Krzywa grzewcza

Ustawienia są takie same, jak w przypadku Obieg 1.

>> Czujnik pokojowy

Ustawienia są takie same, jak w przypadku Obieg 1.

>> Program temperatury pokojowej

Ustawienia są takie same, jak w przypadku Obieg 1, 
oprócz tego, że brak funkcji Kopiuj do 
wszyst.obw.grzewczych.

>> Ustawienia regulatora

Zawór mieszający stosowany w celu zbliżenia 
temperatury do wartości zadanej zasilania sterowany 
jest poprzez regulator PID, jeżeli jest takie 
zapotrzebowanie. Sygnał określa, o ile ma być zmieniony 
otwór wylotowy zaworu mieszającego. Sygnał ten 
obliczany jest przez krótki okres przejściowy.

Ustawienie fabryczne Wył

Alternatywa Ogrzewanie/Wył

Tab. 68 Tryb pracy mieszacza

Ustawienie fabryczne Podłoga

Alternatywa Grzejnik/Podłoga

Tab. 69 Typ systemu grzewczego

Prawy punkt krzywej (-35 °C) można 
zmienić za pomocą funkcji  Min. temp. na 
zewnątrz ( Rozdział 15.1 ). Ustawiona 
wartość dotyczy wszystkich krzywych 
grzewczych.
 Zmiana prawego punktu wpływa na 
temperaturę obiegu zasilającego przy każdej 
temperaturze zewnętrznej niższej od 
temperatury ustawionej.

Ustawienie fabryczne 80,0 °C

Najmniejsza wartość 1)

Największa wartość 100,0 °C

Tab. 70 Grzejnik

Ustawienie fabryczne 45,0 °C

Najmniejsza wartość 1)

Największa wartość 45,0 °C

Tab. 71 Podłoga

Ustawienie fabryczne 10,0 °C

Najmniejsza wartość 10,0 °C

Największa wartość 80,0 °C

Tab. 72 Grzejnik

Ustawienie fabryczne 10,0 °C

Najmniejsza wartość 10,0 °C

Największa wartość 45,0 °C

Tab. 73 Podłoga
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>> Ustawienia regulatora

>>> Stała P

>>> Stała I

>>> Stała D

>>> Minimalny sygnał PID

>>> Maksymalny sygnał PID

>>> Czas pracy mieszacza

B Podać czas przesterowania na zaworze mieszającym 
w sekundach.

>>> Zawór mieszający całkowicie zamknięty

B Ustawić, jak długo musi być całkowicie zamknięty 
zawór mieszający przy najwyższej dopuszczalnej 
temperaturze zasilania T1. Maksymalna temperatura 
zasilania jest zróżnicowana zależnie od typu systemu 
grzewczego (grzejniki lub ogrzewanie podłogowe). 
Przy ogrzewaniu podłogowym zawór mieszającym 
przy temperaturze 45 °C-2K=43 °C musi być 
całkowicie zamknięty (ustawienie robocze).

>>> Rozpocznij zamykanie zaw.mieszającego

B W parametrze całkowitego zamknięcia zaworu 
mieszającego ustawić, kiedy ma się rozpocząć 
zamykanie. Jest to 43 °C-2K=41 °C (przy ustawieniu 
fabrycznym dla ogrzewania podłogowego).

15.1.1 Wartość zadana

Wartość zadana dla obiegu grzewczego to temperatura 
zasilania, która ma być utrzymywana przez pompę 
ciepła. Czasami ze względu na wahania temperatury 
wewnętrznej lub duże zapotrzebowanie c.w.u. 
zmierzona wartość rzeczywista jest trochę wyższa lub 
niższa od wartości zadanej.

Ustawienie fabryczne 1,0

Najmniejsza wartość 0,1

Największa wartość 30,0

Tab. 74 Stała P

Ustawienie fabryczne 300,0

Najmniejsza wartość 5,0

Największa wartość 600,0

Tab. 75 Stała I

Ustawienie fabryczne 0,0

Najmniejsza wartość 0,0

Największa wartość 10,0

Tab. 76 Stała D

Ustawienie fabryczne 0%

Najmniejsza wartość 0%

Największa wartość 100%

Tab. 77 Minimalny sygnał PID

Ustawienie fabryczne 100%

Najmniejsza wartość 0%

Największa wartość 100%

Tab. 78 Maksymalny sygnał PID

Ustawienie fabryczne 300 s

Najmniejsza wartość 1 s

Największa wartość 6000 s

Tab. 79 Czas pracy mieszacza

Jeżeli na zaworze mieszającym brakuje 
wartości czasu: poruszyć zawór ręcznie (  
rozdział 15.7) i zmierzyć, jak długo potrwa, 
aż zawór mieszający przejdzie z położenia 
całkowicie zamkniętego w otwarte (zawór 
mieszający zamyka się słyszalnie i wychyla 
się przełącznik pozycji końcowej).

Ustawienie fabryczne 2,0K

Najmniejsza wartość 1,0K

Największa wartość 10,0K

Tab. 80 Zawór mieszający całkowicie zamknięty

Ustawienie fabryczne 2,0K

Najmniejsza wartość 1,0K

Największa wartość 10,0K

Tab. 81 Rozpoczęcie zamykanie zaworu mieszającego

Podana przez użytkownika/instalatora 
wartość zadana obowiązuje najczęściej dla 
temperatury pomieszczenia. Wartość ta 
przeliczana jest przez regulator na 
odpowiednią wartość zadaną dla 
temperatury zasilania. 1 K ( °C) temperatury 
pomieszczenia odpowiada w normalnych 
warunkach wartości ok. 3 K ( °C) 
temperatury zasilania.
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Wartość zadana bazuje zwykle na:

• aktualne wartości krzywej grzewczej (temperatura 
zasilania przy aktualnej temperaturze zewnętrznej 
odpowiednio do krzywej grzewczej)

• aktualnego wpływu na krzywą grzewczą poprzez:

– Czujnik pokojowy

– Wakacje

– Program aktywny

– Regulacja zewnętrzna

Obliczenie wartości zadanej

Wartość zadana obiegu grzewczego to aktualna wartość 
krzywej grzewczej, która zmieniana jest o aktualny 
wpływ na krzywą grzewczą (jeśli taki ustalono).

Kolejność priorytetu wpływu na krzywą grzewczą:

• Regulacja zewnętrzna

• Program aktywny

• Wakacje

• Czujnik pokojowy

Aktywny może być tylko jeden typ wpływu. Kiedy i jak 
duży ma być wpływ ustawiane jest w odnośnej funkcji.

Stała wartość zadana

Stała wartość zadana (nie bazująca na krzywej) 
obowiązuje przy:

• Zewnętrzna wartość zadana. Zgodnie z sygnałem 
wejściowym wartość zadana wynosi 0-10V, gdzie 1V 
to 10 °C, a 10V to 80 °C (wartość 0V uruchamia 
alarm).

Ograniczenie temperatury zadanej

Obliczona wartość kontrolowana jest na bieżąco przez 
obowiązujące dopuszczalne ograniczenia temperatury.

Obowiązująca wartość T1 dla Obieg 1 i zmierzona 
wartość rzeczywista dla T1 są stosowane w celu 
załączenia lub wyłączenia zapotrzebowania ogrzewania.

Dla Obieg 2, 3... obowiązuje zasada: przy niskiej 
wartości rzeczywistej T1 obiegu grzewczego z 
mieszaniem w porównaniu z wartością zadaną, do 
obiegu zostaje domieszane więcej wody grzewczej w 
celu utrzymania wartości zadanej.

Jeśli przez pewien czas temperatura obiegu zasilającego 
jest niższa od wartości zadanej, to powstaje 
zapotrzebowanie na ciepło, a sprężarka wytwarza 
ciepło, zanim temperatura wewnątrz budynku zbyt 
mocno się obniży. Proces wytwarzania ciepła toczy się 
do chwili, gdy temperatura obiegu zasilającego jest kilka 
stopni wyższa od wartości zadanej. (Lub do chwili, gdy 
minie Maks. czas pracy CO przy zapotrzeb. na CWU.)

W trybie letnim zapotrzebowanie grzewcze zostaje 
zdezaktywowane.

> Histereza krzywej grzewczej PC x

>> Maksimum

B Ustawić maksymalną histerezę zasilania.

>> Minimum

B Ustawić minimalną histerezę zasilania.

>> Czynnik czasu

B Ustawić współczynnik czasowy, który ma być 
wykorzystany do redukcji histerezy. Niski 
współczynnik powoduje krótsze czasy pracy 
sprężarki.

Przykład

Przy wartości ustawionej fabrycznie histereza zmienia 
się w następujący sposób:

Jeśli wartość przewodu zasilającego jest niższa od 
wartości zadanej o połowę różnicy podłączeniowej, 
pojawia się zapotrzebowanie na ogrzewanie, a jeśli 

Ustawienie fabryczne 16,0K

Najmniejsza wartość Wartość poniżej Minimum

Największa wartość 30,0K

Tab. 82 Maksymalna histereza

Ustawienie fabryczne 4,0K

Najmniejsza wartość 2,0K

Największa wartość Wartość poniżej Maksimum

Tab. 83 Minimalna histereza

Ustawienie fabryczne 10,0

Najmniejsza wartość 1,0

Największa wartość 20,0

Tab. 84 Czynnik czasu

Czas Histereza

Przy zapotrzebowaniu/braku 
zapotrzebowania na ciepło

16K

2 min 14K

5 min 12K

10 min 10K

14 min 9K

20 min 8K

Tab. 85 Histereza
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wartość przewodu jest wyższa od wartości zadanej o 
połowę różnicy podłączeniowej, to zapotrzebowanie na 
ogrzewanie jest pokryte.

15.2 CWU
W CWU znajduja się następujące funkcje:

• Potwierdzenie czujnika CWU T3

• Dodatkowa CWU

• Dezynfekcja termiczna

• Program CWU

• Tryb pracy z CWU

• Ustawienia CWU PC x

• Priorytet CWU

• Maks. czas pracy CWU przy zapotrzebowaniu na CO

• Anoda zainstal

> Potwierdzenie czujnika CWU T3

> Dodatkowa CWU

>> Dodatkowy okres podgrzewania CWU

B Ustawić, jak długo ma być produkowana c.w.u.

>> Temp. zatrzym. dodatkowej CWU

B Ustawić temperaturę zatrzymania wytwarzania 
dodatkowej c.w.u.

Dodatkowa ciepła woda jest wytwarzana w taki sposób, 
że w czasie ustawionych godzin temperatura wody w 
podgrzewaczu c.w.u. zwiększona zostaje do podanej 
temperatury zatrzymania. 

Pompa ciepła uruchamia funkcje bezpośrednio i 
wykorzystuje do podwyższenia temperatury najpierw 
sprężarkę a następnie dogrzewacz. Po upływie 
ustawionej liczby godzin, pompa ciepła powraca do 
normalnego trybu pracy.

> Dezynfekcja termiczna

Funkcja Dezynfekcja termiczna podnosi temperaturę 
c.w.u. do ok. 65 °C w celu termicznego usunięcia 
bakterii.

W celu podwyższenia temperatury c.w.u. najpierw 
wykorzystywana jest sprężarka a następnie tylko 
dogrzewacz.

>> Dzień tyg.

B Ustawić dzień dezynfekcji termicznej. Żaden oznacza, 
że funkcja jest wyłączona. Wszystkie oznacza, że 
dezynfekcja termiczna jest przeprowadzana 
codziennie.
 Jeśli funkcja dezynfekcji termicznej zostanie 
wyłączona, w menu trybu podgrzewania CWU należy 
wybrać tryb pracy zapewniający uzyskanie komfortu 
cieplnego.

B Wybrać opcję Żaden jeśli w podgrzewaczu CWU nie 
ma dogrzewacza elektrycznego.

>> Odstęp tygodniowy

B Ustawić, jak często ma być wykonywana dezynfekcja 
termiczna.

– 1 oznacza co tydzień.

– 2 oznacza, że dezynfekcja termiczna odbywa się we 
wszystkie parzyste tygodnie roku, tzn. w 
tygodniach kalendarzowych: 2, 4, 6 itd.

– 3 oznacza tydzień 3, 6, 9 itp.

– 4 oznacza tydzień 4, 8, 12 itp.

– Godzina rozpoczęcia

B Ustawić godzinę dezynfekcji termicznej.

Wartość F Tak (przy prawidłowej 
instalacji)

Alternatywnie Tak/nie

Tab. 86 Potwierdzanie czujnika CWU

Ustawienie fabryczne 0h

Najmniejsza wartość 0h

Największa wartość 48h

Tab. 87 Przedział czasowy dla dodatkowej c.w.u.

Ustawienie fabryczne 65 °C

Najmniejsza wartość 50 °C

Największa wartość 65 °C

Tab. 88 Temperatura c.w.u.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko oparzeń. 

B Jeśli temperatura CWU jest wyższa od 
60 °C, należy korzystać z zaworu 
mieszającego.

Ustawienie fabryczne Środa

Alternatywa Żaden, Dzień tygodnia, 
Wszystkie

Tab. 89 Dzień tygodnia

Ustawienie fabryczne 1

Najmniejsza wartość 1

Największa wartość 4

Tab. 90 Odstęp tygodniowy

Ustawienie fabryczne 3:00

Najmniejsza wartość 00:00

Największa wartość 23:00

Tab. 91 Godzina startu
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>> Temp. zatrzym.

>> Maks. czas

>> Czas trzym.ciepła

B Ustawić Temp. zatrzym., Maks. czas i Czas 
trzym.ciepła.
Dezynfekcja termiczna odbywa się w ustawiony dzień 
o ustalonej godzinie. Proces jest zatrzymywany, gdy 
tylko zostanie osiągnięta temperatura zatrzymania i 
upłynie czas utrzymania ciepła. Dezynfekcja 
termiczna nie może trwać dłużej od nastawy Maks. 
czas. Jeżeli zostanie ona przerwana z powodu 
osiągnięcia czasu maksymalnego, to na wyświetlaczu 
pojawi się komunikat i po 24 godzinach 
przeprowadzona zostanie ponowna próba.

> Program CWU

Program 1 i Program 2 umożliwia zablokowanie 
produkcji CWU w ustawionym okresie.

>> Program aktywny

>> Wyświetl/zmień program aktywny

Menu wyświetlane jest tylko wtedy, jeżeli wybrano 
Program 1 lub Program 2. Programy ustawione zostają 
zgodnie z opisem punktu menu Program temperatury 
pokojowej (  rozdział 15.1).

> Tryb pracy z CWU

B Wybrać typ trybu wytwarzania CWU.
Ekonomiczny oznacza, że CWU może się nieco 
ochłodzić przed rozpoczęciem produkcji CWU w 
porównaniu z  Komfortowy. Woda przestaje być także 
podgrzewana przy nieco niższej temperaturze.

B Zmienić tryb na Komfortowy jeśli potrzeba więcej 
CWU lub CWU ma mieć wyższą temperaturę.
 Z ustawienia tego należy korzystać, kiedy nie ma 
dogrzewacza elektrycznego lub kiedy stosowany jest 
obieg CWU, ponieważ w przeciwnym razie 
temperatura w obiegu CWU będzie zbyt niska.

> Ustawienia CWU PC 1

>> Produkcja CWU

>> Temperatura startu T3 tryb ekonomiczny

>> Temperatura zatrzym. T8 tryb ekonomiczny

>> Temperatura startu T3 tryb komfortowy

Ustawienie fabryczne 65,0 °C

Najmniejsza wartość 48,0 °C

Największa wartość 70,0 °C

Tab. 92 Temperatura zatrzymania pracy

Ustawienie fabryczne 3,0h

Najmniejsza wartość 1,0h

Największa wartość 5,0h

Tab. 93 Czas maksymalny

Ustawienie fabryczne 1,0h

Najmniejsza wartość 1,0h

Największa wartość Czas maksymalny - 1h

Tab. 94 Czas utrzymania ciepła

Ustawienie fabryczne Zawsze CWU

Alternatywa • Zawsze CWU

• Program 1

• Program 2

Tab. 95 Program przygotowania c.w.u.

Wartość F Tryb ekonomiczny

Alternatywnie Ekonomiczny/komfortowy

Tab. 96 Tryb wytwarzania CWU

W niektórych krajach istnieją wymogi 
określające minimalną temperaturę CWU w 
gospodarstwach domowych. Sprawdzić, czy 
ustawienia trybu ekonomicznego i 
komfortowego są zgodne z obowiązującymi 
postanowieniami.

Wartość F Tak

Alternatywnie Nie/tak

Tab. 97 Produkcja CWU

Wartość F 46 °C

Wartość minimalna 20 °C

Wartość maksymalna 56 °C

Tab. 98 Temperatura startu T3 trybu ekonomicznego

Wartość F 54 °C

Wartość minimalna 20 °C

Wartość maksymalna 64 °C

Tab. 99 Temperatura zakończenia T8 trybu 
ekonomicznego

Wartość F 56 °C

Wartość minimalna 20 °C

Wartość maksymalna 56 °C

Tab. 100Temperatura uruchomienia T3 trybu 
komfortowego
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>> Temperatura zatrzym. T8 tryb komfortowy

> Ustawienia CWU PC x

Pompa ciepła 2 ma ustawioną fabrycznie wartość Nie dla 
opcji  Produkcja CWU. Nie można zmienić tej wartości.

> Priorytet CWU

B Wybrać opcję Tak jeśli zapotrzebowanie na CWU ma 
mieć zawsze wyższy priorytet niż zapotrzebowanie na 
ciepło.

B Wybrać opcję Nie jeśli produkcja CWU ma zostać 
przerwana, gdy pojawia się zapotrzebowanie na 
ogrzewanie. 

B W przypadku wybrania funkcji Nie należy również 
ustawić czas wytwarzania CWU przy zapotrzebowaniu 
na ogrzewanie.

• Maksymalny czas pracy przy podgrzewaniu CWU w 
przypadku zapotrzebowania na ogrzewanie

>> Pompa cyrkulacyjna CWU aktywna

B Wybrać Tak jeśli pompa cyrkulacyjna jest 
zainstalowana.
Można wówczas wprowadzić ustawienia czasu.

B W przypadku wybrania funkcji Tak zmienić tryb pracy 
podgrzewu CWU na tryb komfortowy.

>> Ustawienia czasu

B Ustawić maksymalnie cztery oddzielne interwały.

B Aby zmienić ustawienie czasu: obracaj pokrętło, aż 
wyświetli się żądany czas. Wcisnąć pokrętło, aby 
przejść do kolejnego pola ustawień.

B Można cofnąć się do poprzedniego pola, korzystając 
z .

B Wcisnąć pokrętło w ostatnim polu ustawień w celu 
zapisania wprowadzonych ustawień.
CWU cyrkuluje każdego dnia w ustawionych 
godzinach.

> Anoda zainstal

1) ustawienie w Konfiguracja wstępna

Zmienić wartość, jeżeli po konfiguracji wstępnej 
nastąpiła modyfikacja.

B Podać Nie, jeżeli nie zainstalowana została anoda 
antykorozyjna.
Zwykle w podgrzewaczu zamontowana jest anoda 
chroniąca go przed korozją. Uszkodzona anoda 
antykorozyjna musi zostać wymieniona, aby nie 
uszkodzić podgrzewacza c.w.u. Regulator wywołuje 
alarm, jeżeli anoda antykorozyjna zostanie 
uszkodzona. 

15.3 Urlop
Podczas urlopu (nieobecności) można np. ustawić 
niższą lub wyższą temperaturę i wyłączyć opcję 
wytwarzania CWU. Funkcje Data uruchomienia i Data 
zakończenia, Temperatura pokojowa i Blokuj produkcję 
CWU wyświetlane są tylko wtedy, gdy funkcja urlopowa 
jest aktywna.

> Obieg 1 i CWU

>> Aktywacja funkcji wakacyjnej

Wartość F 64 °C

Wartość minimalna 20 °C

Wartość maksymalna 64 °C

Tab. 101Temperatura zakończenia T8 trybu komfortowego

Wartość F Nie

Alternatywnie Tak/nie

Tab. 102Blokowanie ogrzewania

Wartość F 30 min

Wartość minimalna 5 min

Wartość maksymalna 60 min

Tab. 103Czas pracy CWU

Wartość F Tak

Alternatywnie Nie/tak

Tab. 104Pompa cyrkulacyjna CWU aktywna

Czas startu Czas zakończenia

00:00 24:00

Tab. 105Ustawienia czasu

Ustawienie fabryczne 1)

Alternatywa Tak/Nie

Tab. 106Zainstalowanie anody antykorozyjnej

Ustawienie fabryczne Nie

Alternatywa Nie/Tak

Tab. 107Funkcja urlopowa
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>> Data startu

>> Data zakończ.

B Ustawić datę startową i końcową dla żądanego okresu 
w formacie RRRR-MM-DD.
Okres czasu rozpoczyna się i kończy o godzinie 00:00. 
Data rozpoczęcia i zakończenia należy do tego okresu.

B W menu Aktywacja funkcji wakacyjnej wybrać Nie, 
aby przedwcześnie zakończyć funkcję.

>> Temperatura pokojowa

B Ustawić temperaturę pomieszczenia dla obiegu 
grzewczego podczas tego okresu czasu. 

>> Kopiuj do wszyst.obw.grzewczych

>> Blokuj produkcję CWU

> Obieg 2, 3...(opcja dodatkowa)

>> Aktywacja funkcji wakacyjnej

>> Data startu

>> Data zakończ.

>> Temperatura pokojowa

B Ustawić wartości zgodnie z opisem dla Obieg 1 i 
CWU.

15.4 Pomiary energii
> Energia wytworz

Tu podawana jest wartość Energia wytworz w kWh w 
podziale na Ogrzewanie oraz CWU.

> Zużycie energii przez.dogrz.elektr.

Tu podawana jest wartość Zużycie dogrzewacza 
elektrycznego w kWh w podziale na Ogrzewanie oraz 
CWU.

Ustawienie fabryczne 17 °C

Najmniejsza wartość 10 °C

Największa wartość 35 °C

Tab. 108Temperatura pomieszczenia - urlop

Ustawienie fabryczne Nie

Alternatywa Nie/Tak

Tab. 109Kopiowanie obiegów

Ustawienie fabryczne Nie

Alternatywa Nie/Tak

Tab. 110Blokada c.w.u.
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15.5 Sterowniki czasowe
Centrala sterująca pokazuje pracujące sterowniki 
czasowe. Istnieje wiele sterowników, służą one np. do 
opóźniania różnych funkcji, ale są one też powiązane z 
dodatkową CWU, dezynfekcją termiczną na CWU itp. 
Niektóre z tych wartości ustawia klient lub instalator, 

inne są ustawione fabrycznie i nie można ich zmienić. 
Wartość ‘poziom  informuje o tym, z jakiego poziomu 
można wprowadzić dane ustawienie. 0 = Klient, 1 = 
Instalator, 3 = Producent.

*) opóźnienie między uruchomieniem/zatrzymanie sprężarki do ogrzewania przy dwóch sprężarkach/pompach ciepła.

Licznik czasu Ustawienie Wartość F Poziom

Dodatkowa CWU Dodatkowy okres podgrzewania CWU 0h 0, 1

Dezynfekcja termiczna czasu wytrz.ciepła CWU\Dezynfekcja termiczna\Czas trzym.ciepła 1,0h 1

Opóźnienie trybu alarmowego 1,0h 3

Przyjęcie Przyjęcie ( ) 0h 0

Czas pracy CO przy zapotrzebowaniu na CWU Temperatura pokojowa\Ogólne\Maks. czas 

pracy CO przy zapotrzeb. na CWU

20min 0

Czas pracy CWU przy zap CWU\Maks. czas pracy CWU przy 

zapotrzebowaniu na CO

30min 0

Licznik czasu dla pompy ciepła x

> Opóźnienie startu sprężarki 10min 3

> Opóźnienie startu sprężarki woda gruntowa Pompa ciepła\Woda gruntowa\Opóźnienie 

startu sprężarki

0s 1

> Opóźnienie zatrzym.G2 pompy nośnika ciepła 5min 3

> Blokada presostatu niskiego ciśnienia 150s 3

> Licznik czasu pr. spreż.

>> Blokada po produkcji CWU 120s 3

>> Opóźnienie po przejściowym zatrzymaniu 30min 3

>> Blokada przy niskiej temperaturze zewnętrznej 30min 3

Licznik czasu dogrzew.

> Opóźnienie startu dogrzewacza Dogrzewanie\Dogrzewacz ogólnie\Opóźnienie 

startu

60min 1

> Opóźnienie startu dogrzewacza po 

wys.temp.zewn.

Dogrzewanie\Dogrzewacz ogólnie\Opóźnienie 

startu dogrzewacza po wys.temp.zewn.

30min 1

Opóźnienie przy zmianie na tryb letni Temperatura pokojowa\Ogólne\Tryb pracy letni/

zimowy\Opóźnienie przy zmianie na tryb letni

4h 1

Opóźnienie przed zmianą na tryb zimowy Temperatura pokojowa\Ogólne\Tryb pracy letni/

zimowy\Opóźnienie przed zmianą na tryb 

zimowy

4h 1

Ochrona przed wyłącz. podczas przełączenia z CWU 

na CO

Temperatura pokojowa\Ogólne 300s 1

Opóźnienie startu CO*) 3min -

Opóźnienie zatrzym. CO*) 3min -

Tab. 111Sterowniki czasowe
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15.6 Regulacja zewnętrzna
Kiedy zamknięte zostanie wejście zewnętrzne, centrala 
sterująca wykonuje te czynności, które są ustawione na  
Tak lub których wartość jest różna od 0 (Temperatura 
pokojowa). Kiedy wejście zewnętrzne nie jest 
zamknięte, centrala sterująca wraca do położenia 
normalnego. Wyświetlane są tylko zainstalowane 
funkcje.

Tutaj znajdują się funkcje zewnętrznego wyjścia 1, 
zewnętrznego wyjścia 2 i zewnętrznego wyjścia dla 
obiegu 2, 3 itp.

> Wejście zewn. 1, 2

>> Blokuj sprężarkę

>> Blokada dogrzewacza

>> Blokuj CO przy zadziałaniu termostatu

>> Blokada CO

>> Temperatura pokojowa

B Ustawić temperaturę pomieszczenia, która ma być 
osiągnięta podczas uaktywnionej regulacji 
zewnętrznej.

B Wartość > 0 °C aktywuje funkcję.

>> Blokuj produkcję CWU

>> Uruchom pompę dol. źródła

>> Alarm niskiego ciśn.w obiegu dol. źródła

> Wejście zewn. obieg 2, 3...

>> Blokuj CO przy zadziałaniu termostatu

>> Blokada CO

>> Temperatura pokojowa

B Ustawić temperaturę pomieszczenia, która ma być 
osiągnięta podczas uaktywnionej regulacji 
zewnętrznej.

B Wartość > 0 °C aktywuje funkcję.

Ustawienie fabryczne Nie

Alternatywa Nie/Tak

Tab. 112Blokada

Ustawienie fabryczne Nie

Alternatywa Nie/Tak

Tab. 113Blokada

Ustawienie fabryczne Nie

Alternatywa Nie/Tak

Tab. 114Blokada

Funkcja wymaga termostatu 
bezpieczeństwa, który zamontowany będzie 
w obiegu ogrzewania podłogowego i 
podłączony do wyjścia zewnętrznego.

Ustawienie fabryczne Nie

Alternatywa Nie/Tak

Tab. 115Blokada

Ustawienie fabryczne Nie (0,0 °C)

Najmniejsza wartość 10,0 °C

Największa wartość 35,0 °C

Tab. 116Temperatura pokojowa

Ustawienie fabryczne Nie

Alternatywa Nie/Tak

Tab. 117Blokada

Ustawienie fabryczne Nie

Alternatywa Nie/Tak

Tab. 118Uruchomienie pompy nośnika ciepła źródła 
dolnego

Ustawienie fabryczne Nie

Alternatywa Nie/Tak

Tab. 119Alarm przy niskim ciśnieniu w obiegu nośnika 
ciepła źródła dolnego

Funkcja ta wymaga czujnika ciśnienia 
zainstalowanego w obiegu nośnika ciepła 
źródła dolnego i podłączonego do wejścia 
zewnętrznego. Niewłaściwe ciśnienie w 
obiegu powoduje zwarcie wejścia 
zewnętrznego i wywołanie alarmu kategorii 
A ( rozdział 16.7).

Ustawienie fabryczne Nie

Alternatywa Nie/Tak

Tab. 120Blokada

Ustawienie fabryczne Nie

Alternatywa Nie/Tak

Tab. 121Blokada

Ustawienie fabryczne Nie (0,0 °C)

Najmniejsza wartość 10,0 °C

Największa wartość 35,0 °C

Tab. 122Temperatura pokojowa
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15.7 Instalator
Tu znajdują się następujące funkcje:

• Ogólne

• Moc pompy ciepła x

• Podłączone karty we/wy

• Zakres pracy sprężarki

• Energia wytworz

• Czas pracy i zużycie

• Temperatury

• Wejścia

• Wyjścia

• Pompy obiegowe

• Suszenie jastrychu

> Ogólne

>> Szarpnięcie pompy

>>> Dzień tyg.

>>> Godz. startu

B Ustawić dzień i punkt czasowy funkcji zabezpieczenia 
przed blokadą ruchomych części instalacji.
Załączenie krótkotrwałe (ochrona przed blokadą) 
zablokowaniu się ruchomych elementów w czasie, 
gdy nie pracują.

>> Maks. dopuszcz. temperatura na zasilaniu T1

>> Tryb pracy

B Opis trybu pracy ( rozdział 4.4).

>> Woda gruntowa

B Podać informację o tym, czy pompa wykorzystująca 
wodę gruntową G33 jest zainstalowana.
Zwykle G33 pracuje jednocześnie z pompą 
pomocniczego czynnika chłodniczego G3.

Przy Tak:

>> Opóźnienie startu sprężarki

Ustawienie fabryczne Środa

Alternatywa Poniedz-Niedziel

Tab. 123Dzień tygodnia

Ustawienie fabryczne 12:00

Alternatywa 00:00 - 23:00

Tab. 124Godzina startu

Funkcja załączania krótkotrwałego 
uruchamiana jest tylko wtedy, jeżeli nie 
występuje żadne zapotrzebowanie. Jeżeli 
godzinę po ustawionym czasie startu dalej 
występuje zapotrzebowanie, to funkcja 
załączania krótkotrwałego uruchomiona 
zostaje dopiero w następnym punkcie 
czasowym. 
Funkcja załączania krótkotrwałego 
wykonywana jest najpierw dla pompy ciepła 
1, a następnie dla pompy ciepła 2. Zawory 3-
drogowe i pompy obiegowe aktywowane 
zostają na jedną minutę, zawory mieszające 
na swój odpowiedni czas + 10 s. Pomiędzy 
poszczególnymi  urządzeniami następuje 
przerwa 30 s.
Podczas działania funkcji załączania 
krótkotrwałego niektóre urządzeniami 
systemu grzewczego nagrzewają się na 
pewien czas. To jest zupełnie normalne.

Wartość F 80,0 °C

Wartość minimalna 10,0 °C

Wartość maksymalna 100,0 °C

Tab. 125Grzejnik

Wartość F 45,0 °C

Wartość minimalna 10,0 °C

Wartość maksymalna 45,0 °C

Tab. 126Ogrzewanie podłogowe

Wartość F

Alternatywnie S/W + dogrzewacz elektr.

Tab. 127Zakresy pracy

Ustawiony tryb roboczy wskazywany jest 
znakiem > przed daną alternatywą. Wybór 
trybu pracy odbywa się bezpośrednio 
podczas pierwszego uruchomienia pompy 
ciepła. Ten tryb pracy może zostać tutaj 
zmieniony. Regulator pozwala tylko na 
wybór alternatywnych, możliwych trybów 
pracy tylko z każdorazowo zainstalowanym 
wyposażeniem. 
Poprzez wybór trybu pracy automatycznie 
zostają ustawione niektóre wartości w 
regulatorze.

Wartość F Nie

Alternatywnie Tak/nie

Tab. 128G33

Ustawienie fabryczne 15 s

Najmniejsza wartość 0 s

Największa wartość 600 s

Tab. 129Opóźnienie startu sprężarki
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B Podać opóźnienie wymagane dla cyrkulacji obiegu 
wody gruntowej. Przedtem sprężarka nie może 
wystartować.

>> Czas do zresetowania wyż. poziomu dostępu

B Ustawić, po jakim czasie regulator zresetuje 
automatycznie poziom instalatora do poziomu 
użytkownika.

> Moc pompy ciepła x

> Podłączone karty we/wy

Wyświetlane są wszystkie podłączone karty, podana jest 
też aktualna wersja.

> Zakres pracy sprężarki

Tutaj definiowane są funkcje prowadzące do 
tymczasowego zatrzymania pracy sprężarki lub zmiany 
trybu pracy w celu uniknięcia poważniejszego alarmu.

>> Gorący gaz, funkcja zatrzym.aktywna

B Wybrać opcję Tak jeśli funkcja zatrzymania ma być 
włączona.
Funkcja ta chroni sprężarkę, kiedy temperatura 
gorącego gazu przekroczy fabryczną wartość 
określającą maksymalną temperaturę gorącego gazu. 
Jeśli pompa ciepła pracuje w trybie produkcji CWU, 
sprężarka przechodzi w tryb produkcji ciepła i 
ewentualnie włącza się dogrzewacz elektryczny CWU. 

Zapisywana jest wartość T3. Funkcja zatrzymania 
wyłącza się, kiedy T3 spada 5K poniżej zapisanej 
wartości.
 Jeśli w trybie produkcji ciepła temperatura gorącego 
gazu jest zbyt wysoka, zapisywana jest temperatura 
zewnętrzna T2 i sprężarka się zatrzymuje. T2 musi 
wzrosnąć o kilka stopni, sterownik czasowy 
odpowiedzialny za tymczasowe wyłączenie musi 
odliczyć odpowiedni czas, po którym sprężarka może 
się ponownie włączyć.

>> Temp.zewn.funkcja zatrzym. aktywna

B Wybrać Tak, aby aktywować funkcję stopu. 
Sprężarka jest zatrzymywana, jeżeli temperatura 
zewnętrzna spadnie poniżej minimalnie 
dopuszczalnej temperatury zewnętrznej dla sprężarki 
(-20 °C). Gdy tylko temperatura zewnętrzna na dłużej 
niż 30 minut wzrośnie powyżej dopuszczalna wartość 
(ustawienie fabryczne), to funkcja zatrzymania 
zostaje zdezaktywowana a sprężarka w razie potrzeby 
załącza się automatycznie.

> Energia wytworz

Tu podawana jest wartość Energia wytworz w kWh w 
podziale na Ogrzewanie oraz CWU.

> Czas pracy i zużycie

Tu podawany jest całkowity czas pracy centrali 
sterującej, pompy ciepła x i dogrzewacza (aktywne 
przyłącze). Możliwe jest też wykonanie 
krótkoterminowych pomiarów sprężarki i dogrzewacza.

> Temperatury

Tu podawane są aktualne wartości wszystkich 
podłączonych/potwierdzonych czujników. W niektórych 
przypadkach podawana jest również wartość zadana. 
Istnieje możliwość skorygowania czujników.

Awaria/zwarcie/usterka czujnika podawana jest jako 
kreska w oknie   i w menu Temperatury. Alarmy 
pojawiają się i są zapisywane w protokole alarmowym i 
w historii alarmów.

Ustawienie fabryczne 20min

Najmniejsza wartość 1min

Największa wartość 240min

Tab. 130Reset poziomu dostępu

Wybór wskazania standardowego resetuje 
bezpośrednio poziom dostępu do poziomu 
użytkownika.

Wartość minimalna 6,0kW

7,5kW

9,0kW

11,0kW

14,0kW

Wartość maksymalna 17,0kW

Tab. 131Wydajność pompy ciepła

Wartość F Nie

Alternatywnie Tak/nie

Tab. 132Funkcja zatrzymania gorącego gazu

Ustawienie fabryczne Nie

Alternatywa Tak/Nie

Tab. 133Funkcja zatrzymania przez temperaturę 
zewnętrzną

Funkcje zatrzymania są zawsze 
dezaktowowane przy temperaturze ponad -
5 °C (ustawienie fabryczne bez możliwości 
zmiany).
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> Wejścia

Tu wyświetlany jest status wszystkich wejść. Dla każdej 
pompy podawana jest informacja o presostatach 
ciśnieniowych i zabezpieczeniach 
przeciwprzeciążeniowych silnika. Poza tym wyświetlany 
jest ew. alarm dogrzewacza z zaworem mieszającym, 
status wejść zewnętrznych oraz anody.
 Wyświetlają się tylko wejścia przyłączone.

> Wyjścia

Tu każdy z komponentów można uruchomić ręcznie w 
celu skontrolowania ich działania. 

>> Czas na test działania

B Ustawić ilość minut dla testu działania funkcji.
Niektóre z ruchomych komponentów mogą być 
osobno uruchamiane/zamykane.

 Przy 0 min. pojawia się status np. Wł lub Wył, dla 
każdego z komponentów.

Test funkcji można wykonać dla następujących 
komponentów (wskazywane są tylko zainstalowane 
komponenty):

>> G1 Pompa obiegu CO

>> Pompa ciepła x

>>> Q21 Zawór 3-drogowy (Ogrzewanie/CWU)

>>> G2 Pompa nośnika ciepła

>>> Pompa dol. źródła G3

>>> Sprężarka

>> Dogrzewacz elektr. CWU

>> Pompa cyrkulacyjna CWU

>> Obieg 2, 3...

>>> Pompa obiegowa

>>> Sygnał mieszacza

>>> Otw.zaworu mieszającego

>>> Zamkn.zaworu mieszającego

>> Podłącz.dogrzew 1 do pompy ciepła

>>> Triak dogrzew.elektr. (wszystkie Wył/Wł)

>>> Przekaźnik dogrzew.elektr. (wszystkie Wył/Wł)

>> Sygnał alarmowy (wszystkie Wył/Wł)

>> Alarm zbiorczy

> Pompy obiegowe

>> Tryb pracy pompy obiegu CO G1

B Wybrać tryb pracy ciągłej lub tryb zoptymalizowany 
dla pompy obiegowej G1. Ustawienie obowiązuje dla 
G1 we wszystkich obiegach.
Praca ciągła oznacza, że G1 w sezonie grzewczym 
zawsze pracuje.
Automatyczny oznacza, że pompa obiegowa w trybie 
zimowym po 40 minutach bez zapotrzebowania na 
ciepło co 10 minut na zmianę pracuje i zatrzymuje się. 
Automatyczny tryb pracy jest przerywany, jeżeli 
wystąpi zapotrzebowanie ogrzewania lub 

T2 na zewnątrz, 
wyświetlenie

T2 korekta

Temperatura pompy 
ciepła x

T1 wartości graniczne 
uruchomienia/zatrzymania 
sprężarki

T6, T8, T9, T10, T11 
wyświetlenie, korekta

T3 uruchomienie CWU

T8 zatrzymanie CWU

Obieg x T1 wartość zadana

T1 wyświetlenie, korekta

T5, wyświetlenie, korekta, 
tłumienie

Wartość zadana temperatury 
pokojowej

Wpływ pokrętła, 
wyświetlenie (magistrala 
CAN)

CWU T3 wyświetlenie, korekta

Temperatura zatrzymania 
dodatkowej CWU

Temperatura zatrzymania 
dezynfekcji temicznej

Tab. 134Podawana temperatura

Wartość F 0min

Wartość minimalna 0min

Wartość maksymalna 240min

Tab. 135Czas sterowania ręcznego

Test działania funkcji używać należy do 
uruchomienia i kontroli działania 
zainstalowanych komponentów.

Ustawienie fabryczne Praca ciągła

Alternatywa Praca ciągła/Automatyczny

Tab. 136G1
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zdezaktywowany zostaje tryb zimowy.
G1 w trybie letnim w stanie zatrzymania abstrahując 
od załączania krótkotrwałego (zabezpieczenie przed 
blokadą pompy).

>> Tryb pracy pompy nośnika ciepła G2

B Ustawić tryb pracy ciągłej pompy górnego źródła G2 
lub start automatyczny ze sprężarką.
W systemach bez by'passu lub bez zasobnika 
buforowego G2 musi pracować ciągle.
Ustawienie odnosi się do G2 wszystkich pomp ciepła. 
W trybie pracy automatycznej startuje G2 dla pompy 
ciepła 2, gdy tylko startuje sprężarka 2.

> Obr pompy ogrzew wody G2

> Tryb pracy pompy dol.źródła G3

B Wybrać, czy pompa pomocniczego czynnika 
chłodniczego G3 ma pracować podczas pracy 
sprężarki czy też stale.

> Suszenie jastrychu

Funkcja suszenia jastrychu wykorzystywana jest do 
suszenia jastrychu w nowo wybudowanych domach. 
Program suszenia jastrychu ma najwyższy priorytet, 
oznacza to, że poza funkcjami bezpieczeństwa i trybem 
wyłącznie ogrzewania wszystkie funkcje zostają 
zdezaktywowane. W przypadku suszenia jastrychu 
pracują wszystkie obiegi grzewcze.
Suszenie odbywa się w trzech fazach:

• Faza nagrzewania

• Faza z maksymalną temperaturą

• Faza chłodzenia

Nagrzewanie i chłodzenie odbywa się etapami, każdy 
etap trwa co najmniej jeden dzień. Faza z maksymalną 
temperaturą liczona jest jako jeden etap. Ustawienie 
fabryczne to 9 godzin: faza nagrzewania 4 godziny 
(25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C), temperatura maksymalna 
(45 °C przez cztery dni), faza chłodzenia to 4 etapy 
(40 °C, 35 °C, 30 °C, 25 °C).
 Wykonywany program suszenia jastrychu może zostać 
przerwany. Po zakończeniu programu pompa ciepła 
powraca do normalnego trybu pracy.

>> Aktywacja

B Podać Tak, jeżeli suszenie jastrychu ma być 
wykonywane.

Możliwa jest zmiana aktualnego etapu programu.

>> Pozostały czas do zakończenia bieżącej 
funkcji(wyświetla się, jeśli funkcja suszenia jest 
aktywna)

>> Źródło ciepła

>> Ustawienia programu

>>> Zwiększenie temp.na zasil.na każdy stopień 
grzejny

>>> Liczba dni na każdy stopień grzejny

Ustawienie fabryczne Automatyczny

Alternatywa Praca ciągła/Automatyczny

Tab. 137Tryby pracy pompy nośnika ciepła G2 (górnego 
źródła)

Wartość F 40%

Wartość minimalna 30%

Wartość maksymalna 100%

Tab. 138Obroty pompy czynnika grzewczego G2

Ustawienie fabryczne Automatyczny

Alternatywa Praca ciągła/Automatyczny

Tab. 139Tryby pracy pompy dolnego źródła ciepła G3

Funkcja suszenia jastrychu dostępna jest 
tylko wraz z ogrzewaniem podłogowym.

Ustawienie fabryczne Nie

Alternatywa Tak/Nie

Tab. 140Aktywowanie suszenia jastrychu

Ustawienie fabryczne Dogrzewanie

Alternatywa Oba/Sprężarka/
Dogrzewanie

Tab. 141Źródło ciepła dla suszenia jastrychu

Ustawienie fabryczne 5,0K

Najmniejsza wartość 1,0K

Największa wartość 10,0K

Tab. 142Podwyższenie temperatury na każdy stopień 
grzejny (na każdy etap suszenia jastrychu)

Ustawienie fabryczne 1

Najmniejsza wartość 1

Największa wartość 5

Tab. 143Liczba dni na każdy stopień grzejny (na każdy etap 
suszenia jastrychu)
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>>> Maks.temp. na zasilaniu

>>> Liczba dni z temperaturą maksymalną

>>> Zmniejszenie temp.na zasil.na każdy stopień 
chłodniczy

>>> Liczba dni na każdy stopień chłodniczy

15.8 Dogrzewanie
Dogrzewacz pracuje wraz z pompą ciepła, aby utrzymać 
prawidłową temperaturę w obiegach. Dogrzewacz może 
także pracować bez pompy ciepła.

W Dogrzewanie znajdują się:

• Dogrzewacz ogólnie

• Dogrzew elektr

• Program dogrzewacza

> Dogrzewacz ogólnie

W menu Dogrzewacz ogólnie podane są funkcje 
wspólne dla dogrzewacza elektrycznego i dogrzewacza z 
zaworem mieszającym. 

>> Opóźnienie startu

B Ustawić opóźnienie startu dla dogrzewacza.
Jeżeli istnieje zapotrzebowanie użycia dogrzewacza 
to startuje odliczanie ustawionego czasu. Dopiero po 
upływie tego czasu uruchamiany jest dogrzewacz.

>> Dopuścić licznik czasu dogrzew. przy zatrzym. EVU

B Ustawić żądaną wartość.
W opcji Ekonomiczny nie uruchamia się odliczanie 
opóźnienia dogrzewacza, do momentu zakończenia 
zatrzymania przez zasilania energią Przy opcji 
Komfortowy może uruchomić się odliczanie 
opóźnienia dogrzewacza. Obowiązuje przy 
zatrzymaniu przez brak zasilania energią typu 1. 
Dogrzewacz uruchamia się szybciej, jeżeli po 
zatrzymaniu przez brak zasilania energią wystąpi 
zapotrzebowanie ciepła.

>> Tylko dogrzewacz

B Wprowadzić Tak, jeżeli pracować ma tylko 
dogrzewacz.
Jest to zasadne wtedy, jeżeli np. ogrzewać ma pompa 
ciepła, zanim zostanie wykonana/uruchomiona 
instalacja dolnego źródła ciepła.

>> Czas narastania tylko dogrzewacz

Ustawienie fabryczne 45 °C

Najmniejsza wartość 25 °C

Największa wartość 60 °C

Tab. 144Maksymalna temperatura zasilania dla suszenia 
jastrychu

Ustawienie fabryczne 4

Najmniejsza wartość 0

Największa wartość 20

Tab. 145Liczba dni z temperaturą maksymalną

Ustawienie fabryczne 5,0K

Najmniejsza wartość 1,0K

Największa wartość 10,0K

Tab. 146Obniżenie temperatury na każdy stopień 
chłodniczy (na każdy etap wychładzania 
jastrychu)

Ustawienie fabryczne 1

Najmniejsza wartość 1

Największa wartość 5

Tab. 147Dni na każdy stopień chłodniczy (na każdy etap 
wychładzania jastrychu)

PRZESTROGA: Zniszczenie jastrychu!

B Zaprogramować program suszenia 
jastrychu zgodnie z danymi producenta 
jastrychu.

Wartość F 120 min

Wartość minimalna 0 minut

Wartość maksymalna 240 min

Tab. 148Opóźnienie uruchomienia dogrzewacza

Ustawienie fabryczne Ekonomiczny

Alternatywa Ekonomiczny/
Komfortowy

Tab. 149Dopuścić licznik czasu dogrzew. przy zatrzym. 
EVU

Ustawienie fabryczne Nie

Alternatywa Tak/Nie

Tab. 150Tylko dogrzewacz

Wartość F 3min

Wartość minimalna 0min

Wartość maksymalna 60min

Tab. 151Czas narastania, tylko dogrzewacz
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B Ustawić czas potrzebny na 100-procentową pracę 
dogrzewacza w sytuacji, gdy pracuje tylko dogrzewacz 
i potrzebne jest ciepło lub praca w trybie ochrony 
przed zamarzaniem.

>> Blokada dogrzewacza

B Ustawić, czy dogrzewacz ma zostać zablokowany. W 
tym przypadku dogrzewacz nie będzie wspierał 
ogrzewania. Dogrzewacz może być jednak 
aktywowany w trybie alarmowym i w funkcji samego 
dogrzewania, jeżeli nie jest aktywowana żadna z 
funkcji blokujących, np. zatrzymanie przez brak 
energii zasilania typu 1.

>> Maks.temp. na zewnątrz dla dogrzewacza

B Ustawienie żądanej granicy temperatury. Jeżeli 
temperatura zewnętrzna przekroczy tą wartość, to 
dogrzewacz nie będzie mógł pracować.

>> Przesun.wart.zad.dogrz.elektr. E11.T1

B Ustawienie żądanej zmiany. 
Wartość zadana dogrzewacza dla T1 staje się 
normalną wartością zadaną dla T1 - wartość 
ustawiona. Obniżenie temperatury zabezpiecza przed 
niepowołanym wyłączeniem sprężarki w czasie pracy 
dogrzewacza.

> Dogrzew elektr

Centrala sterująca wspiera jeden dogrzewacz.

W tym menu wprowadzane są ustawienia mocy 
przyłączeniowej i regulatora użytkowania dogrzewacza.

>> Przyłącze dogrzew.elektr.

>>> Podłączony dogrzewacz

>>> Podłącz.dogrzew 1 do pompy ciepła

>> Moc zainst.na każdy dogrzewacz

>>> Moc na jednostkę

B Ustawić aktualną wartość mocy zainstalowanych 
dogrzewaczy elektrycznych.

>>> Ograniczenie mocy podczas pracy sprężarki

B Ustawić wartość mocy, jaka jest dozwolona podczas 
pracy sprężarki.

>>> Ogranicz.mocy przy pracy samego podgrz.

B Ustawić wartość mocy akceptowanej w czasie, gdy 
sprężarka nie pracuje.

>>> Ograniczenie mocy podczas pracy z CWU

Ustawienie fabryczne Nie

Alternatywa Tak/Nie

Tab. 152Blokada dogrzewacza

Ustawienie fabryczne 10 °C

Najmniejsza wartość -30 °C

Największa wartość 40 °C

Tab. 153Maksymalna temperatura zewnętrzna dla 
dogrzewacza

Ustawienie fabryczne 1,0K

Najmniejsza wartość 0,0K

Największa wartość 10,0K

Tab. 154Przesunięcie wartości zadanej dogrzewacza

W tym oknie wyświetla się liczba 
podłączonych dogrzewaczy.

Wartość F 1

Wartość minimalna Brak

Wartość maksymalna Liczba pomp ciepła

Tab. 155Przyłączone dogrzewacze elektryczne

Wartość F 9,0kW

Wartość minimalna 0,0kW

Wartość maksymalna 13,5kW

Tab. 156Moc na jednostkę

Zamontowane w pompie ciepła 
dogrzewacze mają moc 6 kW lub 9 kW. 

Wartość F 50% mocy na jednostkę

Wartość minimalna 0,0kW

Wartość maksymalna Moc na jednostkę

Tab. 157Ograniczenie mocy

Wartość F Moc na jednostkę

Wartość minimalna 0,0kW

Wartość maksymalna Moc na jednostkę

Tab. 158Ograniczenie mocy przy pracy tylko dogrzewacza

Wartość F Moc na jednostkę

Wartość minimalna 0,0kW

Wartość maksymalna Moc na jednostkę

Tab. 159Ograniczenie mocy podczas trybu produkcji CWU
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B Ustawić wartość mocy, jaka jest dozwolona podczas 
produkcji CWU.

>> Ustawienia regulatora

>>> Stała P

>>> Stała I

>>> Stała D

>>> Minimalny sygnał PID

>>> Maksymalny sygnał PID

> Program dogrzewacza

Za pomocą tej funkcji można ustawić granice czasowe 
blokady pracy dogrzewaczy.

>> Aktywacja programu

>> Wyświetl/zmień program aktywny

Wyświetla się tylko wtedy, gdy program został wybrany.

>> Granica temp.zewn.do dezaktywacji sterownika 
czasowego

Wyświetla się tylko wtedy, gdy program został wybrany.

B Ustawić właściwą temperaturę wyłączania 
sterowania czasowego. -26 °C = funkcja Wył.

Jeśli T2 ma wartość wyższą niż ustawiona Granica 
temp.zewn.do dezaktywacji sterownika czasowego 
przez 15 minut lub jeśli Granica temp.zewn.do 
dezaktywacji sterownika czasowego jest ustawiona na 
Wył, dogrzewacz będzie blokowany przez sterowanie 
czasowe przez cały okres aktywności  Program 
dogrzewacza.

Jeśli T2 ma wartość niższą niż ustawiona Granica 
temp.zewn.do dezaktywacji sterownika czasowego lub 
jeśli Program dogrzewacza jest nieaktywny, sterowanie 
czasowe nie będzie blokować dogrzewacza.

15.9 Funkcje ochronne
• Ustaw. obieg dol. źród. wej. T10

• Ustaw. obieg dol. źród. wyj. T11

• Pompa ciepła x

Ustawienia dla obiegu nośnika ciepła źródła dolnego 
(zał./wył.) to:

> Ustaw. obieg dol. źród. wej. T10/Ustaw. obieg dol. 
źród. wyj. T11

>> Minimalna temp. dopuszcz. E21.T10/ Minimalna 
temp. dopuszcz. E21.T11

Ustawienie fabryczne 4,0

Najmniejsza wartość 0,1

Największa wartość 30,0

Tab. 160Stała P

Ustawienie fabryczne 300,0

Najmniejsza wartość 5,0

Największa wartość 600,0

Tab. 161Stała I

Ustawienie fabryczne 0,0

Najmniejsza wartość 0,0

Największa wartość 10,0

Tab. 162Stała D

Ustawienie fabryczne 0%

Najmniejsza wartość 0%

Największa wartość 100%

Tab. 163Minimalny sygnał PID

Ustawienie fabryczne 100%

Najmniejsza wartość 0%

Największa wartość 100%

Tab. 164Maksymalny sygnał PID

Wartość F Nie

Alternatywnie Nie/tak

Tab. 165Aktywacja programu dogrzewacza

Wartość F -26 °C (Wył)

Wartość minimalna -26 °C

Wartość maksymalna 20 °C

Tab. 166Sterowanie czasowe wartością graniczną 
temperatury zewnętrznej

Ustawienie fabryczne -10,0 °C
4,0 °C woda gruntowa 

(T10)
2,0 °C woda gruntowa 

(T11)

Najmniejsza wartość -10,0 °C

Największa wartość 20,0 °C

Tab. 167Minimalna temperatura nośnika ciepła źródła 
dolnego
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>> Reset alarmu histerezy

>> Liczba ostrzeżeń przed alarmem

Ilość ostrzeżeń zliczana jest w czasie 180 minut.

> Pompa ciepła x

>> Potwierdź przekaźnik kontr.faz

15.10 Ogólne
Tu znajdują się m.in. ustawienia daty i godziny. 

> Nastawienie daty

> Nastawienie godziny

B W razie potrzeby zmienić datę i godzinę. Regulator 
używa tych danych do sterowania programami 
czasowymi (np. urlop lub program temperatury 
pomieszczenia).

> Pora letnia/zimowa

B Ustawić, czy między czasem letnim i zimowym ma 
następować automatyczna zmiana (data odpowiada 
standardom EU).

> Jasność wyświetlacza

B W razie potrzeby zmienić jasność wyświetlacza.

> Język

B Zmiana języka na życzenie.

15.11 Zakłócenia
Różne alarmy opisane są w ( rozdział 16).

W menu Alarmy znajdują się następujące opcje:

• Rejestr inform

• Wyczyść rejestr inform

• Protokół alarmów

• Kasowanie protokołu alarmów

• Historia alarmów

• Wyświetl.alarmu

> Rejestr inform

W rejestrze informacyjnym znajdują się informacje 
przekazywane przez pompę ciepła. Jeśli pojawiają się 
aktywne informacje, w położeniu wyjściowym panelu 
kontrolnego wyświetla się symbol rejestru 
informacyjnego.

> Wyczyść rejestr inform

Ta opcja służy do kasowania rejestru informacyjnego.

> Rejestr alarmów

W protokole alarmowym wyświetlane są pojawiające się 
alarmy i ostrzeżenia. Kategoria alarmu ( rozdział 16.7 ) 
podana jest u góry, po lewej stronie okna; jeśli alarm jest 
aktywny, widoczny jest również symbol alarmu w 
protokole alarmowym i w położeniu wyjściowym panelu 
kontrolnego.

> Kasowanie protokołu alarmów

Ta opcja służy do kasowania protokołu alarmowego

> Historia alarmów

W historii alarmów dostępne są szczegółowe informacje 
o 20 ostatnich alarmach. M.in. wyświetlane są tu 
rzeczywiste i zadane wartości czujników temperatury i 
status pompy ciepła w momencie alarmu. Informacje 
dotyczące wcześniejszych alarmów wyświetlane są w 
ograniczonej formie.

Ustawienie fabryczne 1,0K

Najmniejsza wartość 1,0K

Największa wartość 10,0K

Tab. 168Histereza

Ustawienie fabryczne 1

Najmniejsza wartość 1

Największa wartość 4

Tab. 169Liczba ostrzeżeń przed alarmem

Ustawienie fabryczne Tak

Alternatywa Nie/Tak

Tab. 170Potwierdzenie czujnika kolejności i zaniku faz

Ustawienie fabryczne

Format RRRR-MM-DD

Tab. 171Data

Ustawienie fabryczne

Format hh:mm:ss

Tab. 172Godzina

Ustawienie fabryczne Automatyczny

Alternatywa Ręczny/Automatyczny

Tab. 173Pora letnia/zimowa

Ustawienie fabryczne 100 %

Najmniejsza wartość 20 %

Największa wartość 100 %

Tab. 174Jasność
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> Wyświetl.alarmu

W menu Wyświetl.alarmu wprowadzane są ustawienia 
numerów alarmów i kontrolki.

>> Sygnał alarmowy

>>> Interwał

B Ustawić przedział czasowy uruchomienia brzęczyka 
alarmowego.
Brzęczyk alarmowy uruchamia się na sekundę, przez 
pozostały czas w interwale brzęczyk jest cichy. 
Ustawienie obowiązuje dla wszystkich brzęczyków 
alarmowych.

>>> Czas zablokowania

B Podać, w jakim przedziale czasu brzęczyk alarmowy 
nie ma emitować dźwięku.
W tym przedziale czasowym wszystkie brzęczyki 
alarmowe pozostają cicho.

>> Wyśw.alarmu regulat.

>>> Blokada sygnału alarmowego

Ustawienie dotyczy tylko brzęczyka alarmowego 
regulatora

>> Wyśw.alarmu czujnika pokoj.

>>> Blokada sygnału alarmowego

B Ustawić, czy brzęczyk alarmowy ma być wyłączony czy 
nie.

Ustawienia dotyczą Obieg 1 i czujnika temperatury 
pokojowej podłączonego do magistrali CAN.

>>> Blokuj lampkę alarmu

B Ustawić, czy lampka alarmowa ma być wyłączona czy 
nie.

Ustawienie obowiązuje dla wszystkich czujników 
temperatury pomieszczenia.

>> Wartość alarmu zbiorczego

>>> Alarmy i ostrzeżenia

Nie oznacza, że alarmy wysyłają sygnał na zbiorcze 
wyjście alarmowe. Tak oznacza, że alarmy i ostrzeżenia 
wysyłają sygnał na zbiorcze wyjście alarmowe.

15.12 Poziom dostępu
Standardowy poziom dostępu to Klient. Z tego poziomu 
można dotrzeć do wszystkich funkcji potrzebnych dla 
użytkownika. Instalator ma również dostęp do funkcji 
dodatkowych, wykorzystywanych podczas instalacji.

15.13 Powrót do ustawień fabrycznych
B Wybrać opcję Powrót do ustawień fabrycznych i 

potwierdzić Tak aby przywrócić wszystkie ustawienia 
do wartości fabrycznych. Operacja ta nie zmienia 
ustawień wprowadzonych przez klienta.

Ustawienie fabryczne 2s

Najmniejsza wartość 2s

Największa wartość 3600 s (60 min.)

Tab. 175Interwał

Ustawienie fabryczne Wył

Czas rozpoczęcia 00:00 - 23:45

Czas zakończenia 00:00 - 23:45

Tab. 176Czas blokady

Ustawienie fabryczne Nie

Alternatywa Nie/Tak

Tab. 177Blokada brzęczyka alarmowego

Ustawienie fabryczne Tak

Alternatywa Nie/Tak

Tab. 178Blokada brzęczyka alarmowego

Ustawienie fabryczne Tak

Alternatywa Nie/Tak

Tab. 179Blokada lampki alarmowej

Ustawienie fabryczne Nie

Alternatywa Nie/Tak

Tab. 180Alarmy i ostrzeżenia

Ustawienie fabryczne Nie

Alternatywa Nie/Tak

Tab. 181Powrót do ustawień fabrycznych
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16 Alarmy

16.1 Alarmy
Tutaj znajdują się:

• Rejestr inform ( Rozdział 15.11 )

• Wyczyść rejestr inform ( Rozdział 15.11 )

• Protokół alarmów ( Rozdział 15.11 )

• Kasowanie protokołu alarmów ( Rozdział 15.11 )

• Historia alarmów ( Rozdział 15.11 ).

16.2 Lampka alarmowa i czujnik 
temperatury pomieszczenia

Lampka kontrolna pracy i usterek regulatora wskazuje 
status pompy ciepła oraz ewentualny alarm. Lampka ta 
jest dlatego nazywana lampką alarmową. Jeżeli 
zainstalowane są czujniki temperatury pomieszczenia to 
lampka alarmowa wskazuje tą samą informację co 
lampka pompy ciepła.

Alarm sygnalizowany jest miganiem niebieskiej lampki 
(centrala sterująca). Lampka miga do chwili usunięcia 
przyczyny alarmu. Lampka nie zapala się w przypadku 
alarmu ostrzegawczego. 
 Istnieje możliwość zablokowania lampki alarmowej 
czujnika temperatury pokojowej.

Lampka alarmowa czujnika temperatury CAN-BUS 
wskazuje tą samą informację jak lampka alarmowa 
regulatora.

Lampki pozostałych czujników temperatury 
pomieszczenia migają w czasie alarmu z mniejszą 
częstotliwością. Jeżeli nie ma alarmu, lampki się nie 
świecą.

16.3 Wskazanie alarmowe
Wyświetlacz wskazuje, jeżeli wystąpi alarm/ostrzeżenie. 
Dodatkowo informacja zapisana zostaje w protokole 
alarmowym i historii alarmów.

16.4 Brzęczyk alarmowy przy alarmie
W przypadku alarmu brzęczyk alarmowy pompy ciepła i 
czujnika temperatury pomieszczenia CAN-BUS wydaje 
dźwięk w ustawionych przedziałach czasowych 
każdorazowo na jedną sekundę. Brzęczyk alarmowy 
może zostać zablokowany na konkretny czas lub 
całkowicie.
W przypadku ostrzeżenia brzęczyk alarmowy nie wydaje 
dźwięku.

16.5 Potwierdzenie alarmu
Potwierdzenie alarmu wymaga naciśnięcia przycisku 

, aby wyłączyć wskazanie alarmu. Z opisu alarmu 
można wywnioskować, co zrobić po potwierdzeniu 
alarmu.

Ostrzeżenia najczęściej nie muszą być potwierdzane. 
Wskaźnik alarmowy jest automatycznie wyłączany po 
usunięciu przyczyny ostrzeżenia. Jednakże można 
potwierdzać ostrzeżenia

16.6 Sterownik czasowy alarmu, tryb 
alarmowy

Jeśli pojawia się alarm, który zatrzymuje sprężarkę, 
centrala sterująca uruchamia sterownik czasowy, 
ustawiony na 1 h. Jeśli błąd nie zniknie, po upływie tego 
czasu włącza się dogrzewacz.

Sygnalizacja Funkcja

Lampka świeci 
stałym, zielonym 
światłem.

Pompa ciepła pracuje.

Lampka pulsuje 
na czerwono

Zgłoszono alarm, alarm nie został 
potwierdzony

Lampka świeci 
stałym, 
czerwonym 
światłem

Alarm został potwierdzony, ale 
przyczyna alarmu nie została 
usunięta

Lampka powoli 
pulsuje na 
zielono

Pompa ciepła znajduje się w 
trybie czuwania1)

1) Tryb czuwania oznacza, że pompa ciepła pracuje, ale 
brakuje zapotrzebowania na ciepło lub CWU.

Tab. 182Lampka alarmowa w centrali sterującej
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16.7 Kategorie alarmów
Alarmy podzielone są pod względem rodzaju i ciężaru 
gatunkowego usterki na różne kategorie. Kategoria 

alarmu wskazywana jest w oknie alarmowym, w 
protokole alarmowym oraz w historii alarmów.

Kategorie A-H to alarmy, kategorie I-J to ostrzeżenia/informacje, kategorie K-M to ostrzeżenia, kategoria Z to 
informacje.

I Tymczasowe zatrzymanie sprężarki. Informacja może pojawić się kilka razy w danym okresie, jeśli w okresie tym zdarzy się więcej 
razy, włącza się alarm kategorii A.

J Tymczasowe zatrzymanie sprężarki. Informacja może pojawić się kilka razy w danym okresie, jeśli w okresie tym zdarzy się więcej 
razy, włącza się alarm kategorii A.

M Wykorzystywana w przypadku problemów z przyłączeniem karty.

16.8 Wyświetlanie alarmów
Wyświetlacz wskazuje, jeżeli wystąpi alarm/ostrzeżenie. 
Dodatkowo informacja zapisana zostaje w protokole 
alarmowym i historii alarmów.

Rys. 60 Przykład

16.9 Funkcje alarmowe
W tytule jest podany tekst alarmu.

16.9.1 Wysoka temp. gorąc. gazu E2x.T6

Opis funkcji: sprężarka jest zatrzymywana, jeżeli 
temperatura czujnika T6 przekroczy obowiązującą 
najwyższą temperaturę gorącego gazu.

Uruchamia się sterownik czasowy alarmu: Tak.

Warunki dla zresetowania: temperatura gorącego gazu 
spada o 5K poniżej granicy alarmowej. 

Kategoria: A.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie.

16.9.2 Zadziałał presostat niskiego ciśnienia E2x.RLP

Opis funkcji: ze względu na zbyt niskie ciśnienie w 
obiegu czynnika chłodniczego sprężarka zostaje 
zatrzymana. Funkcja aktywowana jest przy rozwartym 
zestyku presostatu niskiego ciśnienia. Alarm opóźniony 
zostaje o 150 sekund po uruchomieniu sprężarki lub 
przejściu z trybu wytwarzania c.w.u. na tryb grzewczy i 
odwrotnie.

Znaczenie A B C D E F G H I J K L M Z

Zatrzymanie sprężarki X X X X X X X

Zatrzymanie dogrzewacza X X X

Włącza się lampka alarmowa, 
pojawia się nr alarmu

X X X X X X X X

Opóźnienie alarmu 5s 3s 15 min 1 min 5s 1s 1s 1s 5s 5s 2s 5s 0s 0s

Należy potwierdzić w celu 
ponownego uruchomienia

X X X X X

Można uruchomić ponownie przed 
potwierdzeniem

X X X X X X X

Należy potwierdzić okno menu X X X X X X X X X X

Umieszczane w rejestrze 
informacyjnym

X X X

Tab. 183Kategorie alarmów

6 720  643 414-15.1I
6 720 643 400 (2010/03)82



Alarmy
Uruchamia się sterownik czasowy alarmu: Tak.

Warunki dla zresetowania: sygnał zwarcia zestyku na 
presostacie. 

Kategoria: A.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie.

16.9.3 Zadziałał presostat wysokiego ciśnienia 
E2x.RHP

Opis funkcji: ze względu na zbyt wysokie ciśnienie w 
obiegu czynnika chłodniczego sprężarka zostaje 
zatrzymana. Funkcja aktywowana jest przy rozwartym 
zestyku presostatu wysokiego ciśnienia.

Uruchamia się sterownik czasowy alarmu: Tak.

Warunki dla zresetowania: sygnał zwarcia zestyku na 
presostacie. 

Kategoria: A.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie.

16.9.4 Niskie ciśnienie w obiegu dol. źródła

Opis funkcji: jeżeli wybrana zostanie opcja Alarm 
niskiego ciśn.w obiegu dol. źródła lub zwarty jest zestyk 
wejścia zewnętrznego, to wywołany zostanie alarm. 
Sprężarka zatrzymuje się (  rozdział 15.6).

Uruchamia się sterownik czasowy alarmu: Tak.

Warunki dla zresetowania: ciśnienie przekracza 
ustawioną wartość. Ustawienie dokonane zostaje na 
czujniku ciśnienia.

Kategoria: A.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie.

16.9.5 Niska temperatura obiegu dol. źródła wej. 
E2x.T10

Opis funkcji: wywoływane jest ostrzeżenie/alarm, jeżeli 
temperatura w obiegu dolnego źródła ciepła jest zbyt 
niska. Najpierw generowane jest ostrzeżenie. Jeżeli 
ostrzeżenie zostanie w określonym czasie wyświetlone 
kilka razy, to przechodzi ono w alarm kategorii A. 
Informacje na temat ustawień T10: (  rozdział 15.9).

Uruchamia się sterownik czasowy alarmu: Tak.

Warunki do zresetowania: T10 przekracza najniższą 
dopuszczalną temperaturę T10 plus histereza. 

Kategoria: J, może przejść a A.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: w kategorii A wymagane jest 
potwierdzenie.

16.9.6 Niska temperatura obiegu dol. źródła wyj. 
E2x.T11

Opis funkcji: wywoływane jest ostrzeżenie/alarm, jeżeli 
temperatura w obiegu dolnego źródła ciepła jest zbyt 
niska. Najpierw generowane jest ostrzeżenie. Jeżeli 
ostrzeżenie zostanie w określonym czasie wyświetlone 
kilka razy, to przechodzi ono w alarm kategorii A. 
Informacje na temat ustawień T11: (  rozdział 15.9).

Uruchamia się sterownik czasowy alarmu: Tak.

Warunki do zresetowania: T11 przekracza najniższą 
dopuszczalną temperaturę T11 plus histereza. 

Kategoria: J, może przejść a A.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: w kategorii A wymagane jest 
potwierdzenie.

16.9.7 Zabezp.silnika 1 E2x.F11, sprężarka

Opis funkcji: alarm jest wywoływany, jeżeli zadziałało 
zabezpieczenie silnika sprężarki z powodu zbyt 
wysokiego napięcia lub brakującej fazy, co prowadzi do 
tego, że sprężarka jest obciążana nierównomiernie.

Uruchamia się sterownik czasowy alarmu: Tak.

Warunki do zresetowania: zresetowane zabezpieczenie 
silnika. 

Kategoria: B.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie.

16.9.8 Zabezp.silnika 2 E2x.F12, pompa dol.źródła

Opis funkcji: aktywowana, jeżeli zadziałało 
zabezpieczenie silnika pompy obiegowej dolnego źródła 
ciepła. Pompa obiegowa dolnego źródła oraz sprężarka 
zostają zatrzymane, aby nie doszło zamarznięcia 
parownika i jego uszkodzenia.

Warunki do zresetowania: zresetowane zabezpieczenie 
silnika. 

Kategoria: B.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie.

16.9.9 Błąd faz E2x.B1

Opis funkcji: sprężarka jest zatrzymywana, jeżeli 
zadziałał czujnik kolejności i zaniku faz. Podobnie alarm 
wywoływany jest w przypadku różnicy napięcia między 
fazami >15%.
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Uruchamia się sterownik czasowy alarmu: Tak.

Warunki do zresetowania: usterka jest usunięta i czujnik 
zaniku i kolejności faz ma dostarczone napięcie. Przy 
różnicy napięcia między fazami: różnica < 15%.

Kategoria: E.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie.

16.9.10 Przerwa na czujniku E2x.T6 gor. gaz

Opis funkcji: sprężarka zostaje zatrzymana, ponieważ 
funkcja zabezpieczenia przed zbyt wysoką temp. 
gorącego gazu jest niespełniona. Alarm uruchamia się, 
gdy wartość temperatury na czujniku wynosi mniej niż – 
50 °C.

Uruchamia się sterownik czasowy alarmu: Tak.

Warunki do zresetowania: wartość na czujniku 
temperatury jest >-50 °C. 

Kategoria: E.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.11 Zwarcie na czujniku E2x.T6 gor. gaz

Opis funkcji: sprężarka zostaje zatrzymana, ponieważ 
funkcja zabezpieczenia przed zbyt wysoką temp. 
gorącego gazu jest niespełniona. Alarm uruchamia się, 
gdy wartość temperatury na czujniku wynosi więcej niż 
+150 °C.

Uruchamia się sterownik czasowy alarmu: Tak.

Warunki do zresetowania: wartość na czujniku 
temperatury jest < 150 °C. 

Kategoria: E.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.12 Wysoka temp. na zasilaniu E1x.T1

Funkcja: Sprężarka zatrzymuje się, ponieważ 
temperatura obiegu zasilającego danego obiegu 
grzewczego jest zbyt wysoka. Funkcja włącza się, kiedy 
czujnik pokazuje wartość wyższą o 5K od najwyższej 
wartości zadanej obiegu. Ustawiona fabrycznie, 
maksymalna wartość zadana dla obiegu typu grzejnik to 
60 °C, natomiast dla obiegu typu ogrzewanie podłogowe 
to 35 °C.
 Po produkcji CWU alarm opóźnia się o 4 min.

Uruchamia się sterownik czasowy alarmu: Tak.

Warunki do zresetowania: wartość czujnika 
temperatury spada poniżej temperatury uruchomienia 
zapotrzebowania ciepła. 

Kategoria: E.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.13 Usterka dogrzew. elektr. E21.E2

Funkcja: Wyłącza się dogrzewacz elektryczny. Funkcja 
uruchamiana przez zabezpieczenie przed przegrzaniem 
dogrzewacza elektrycznego, wysoką temperaturę obiegu 
zasilającego lub zbyt wysoką temperaturę dogrzewacza 
elektrycznego.

Warunki zresetowania: Zresetowanie zabezpieczenia 
przed przegrzaniem. 

Kategoria: F.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie.

16.9.14 Usterka dodatkowego źr. ciepła E71.E1.E1.F22

Opis funkcji: zewnętrzny dogrzewacz jest 
dogrzewaczem z zaworem mieszającym sterowanym 
sygnałem 0-10V. Jeżeli sygnał alarmowy dogrzewacza 
podłączony będzie do wyjścia 10 - C karty PEL, to w 
przypadku usterki wywoływany będzie alarm. Typ usterki 
zależny jest od podłączonego modułu.

Warunki do zresetowania: usunięcie usterki w 
dogrzewaczu zewnętrznym.

Kategoria: F.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie.

16.9.15 Zadziałało zabezp.przed przegrz.dogrzew. 
elektr. CWU

Opis funkcji: dogrzewacz elektryczny zostaje wyłączony. 
Jeżeli sygnał alarmowy dogrzewacza podłączony zostaje 
do regulatora, to w przypadku błędu wywoływany jest 
alarm.

Warunki do zresetowania: błąd w dogrzewaczu został 
usunięty i nie ma sygnału alarmowego.

Kategoria: F.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie.
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16.9.16 Przerwa na czujniku E31.T32 zabezp.przed 
zamarz.chłodz.

Opis funkcji: aktywuje się, jeżeli wartość temperatury na 
czujniku będzie mniejsza niż -10 °C. Czujnik używany jest 
podczas chłodzenia w obiegu nośnika ciepła źródła 
dolnego i zapobiega zamarznięciu wymiennika ciepła. 
Zawór mieszający obiegu nośnika ciepła źródła dolnego 
zostaje zamknięty.

Warunki zresetowania: wartość na czujniku >-10 °C. 

Kategoria: G.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.17 Zwarcie na czujniku E31.T32 zabezp.przed 
zamarz.chłodz.

Opis funkcji: jest aktywowana, jeżeli wartość na 
czujniku będzie wyższa niż 30 °C. Czujnik używany jest 
podczas chłodzenia w obiegu nośnika ciepła źródła 
dolnego i zapobiega zamarznięciu wymiennika ciepła. 
Zawór mieszający obiegu nośnika ciepła źródła dolnego 
zostaje zamknięty.

Warunki do zresetowania: wartość odczytana na 
czujniku < 30 °C. 

Kategoria: G.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.18 Błąd czujnika punktu rosy E1x.TM

Opis funkcji: jest aktywowana, jeżeli napięcie 0-10 V dla 
temperatury spada poniżej 0,5 V lub przekracza 8 V. Jest 
aktywowana także wtedy, jeżeli 0-10 V dla wilgotności 
spada poniżej 0,5 V lub przekracza 9,8 V. Tryb 
chłodzenia dla zaworu mieszającego zostaje przerwany. 
Ten alarm może także wystąpić po zaniku napięcia 
zasilania, przyczyna zanika zasadniczo jednak 
samoczynnie. Alarm musi być jedynie potwierdzony.

Warunki do zresetowania: wartość na czujniku 
temperatury wynosi 1V-7V a na czujniku wilgotności 1-
9,7V.

Kategoria: G.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.19 Usterka anody E41.F31

Opis funkcji: alarm jest wywoływany, jeżeli anoda 
antykorozyjna w podgrzewaczu c.w.u. jest uszkodzona 
lub nie funkcjonuje. Założenie jest takie, że w Anoda 
zainstalpodane jest Tak.

Warunki do zresetowania: sprawdzić anodę 
antykorozyjną, aby uniknąć korozji w podgrzewaczu 
c.w.u.

Kategoria: H.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie.

16.9.20 Przerwa na czujniku E11.T1 zasilanie

Funkcja: Alarm włącza się, gdy czujnik podaje 
temperaturę niższą niż 0 °C. Temperatura obiegu 
zasilającego T1 jest równa T8. Jeśli zainstalowanych jest 
więcej pomp ciepła, T1 = T8 w przypadku tej pompy, 
która nie produkuje CWU i która ma najwyższą wartość 
T8. Zamyka się zawór mieszający dogrzewacza.

Warunki do zresetowania: wartość na czujniku 
temperatury jest >0 °C. 

Kategoria: H.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.21 Zwarcie na czujniku E11.T1 zasilanie

Funkcja: Alarm włącza się, gdy czujnik podaje 
temperaturę wyższą od 110 °C. Temperatura obiegu 
zasilającego T1 jest równa T8. Jeśli zainstalowanych jest 
więcej pomp ciepła, T1 = T8 w przypadku tej pompy, 
która nie produkuje CWU i która ma najwyższą wartość 
T8. Zamyka się zawór mieszający dogrzewacza.

Warunki do zresetowania: wartość na czujniku 
temperatury jest < 110 °C. 

Kategoria: H.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.22 Przerwa na czujniku E12.T1, E13.T1... zasilanie

Opis funkcji: alarm aktywuje się, jeżeli wartość 
temperatury na czujniku będzie mniejsza niż 0 °C. Zawór 
mieszający obiegu grzewczego jest całkowicie 
zamykany.

Warunki do zresetowania: czujnik temperatury 
wskazuje wartość >0 °C. 

Kategoria: H.
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Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.23 Zwarcie na czujniku E12.T1, E13.T1... zasilanie

Opis funkcji: alarm jest aktywowany, jeżeli czujnik 
wskaże temperaturę wyższą niż 110 °C. Zawór 
mieszający obiegu grzewczego jest całkowicie 
zamykany.

Warunki do zresetowania: czujnik temperatury 
wskazuje wartość < 110 °C. 

Kategoria: H.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.24 Przerwa na czujniku T2 temp.zewn.

Opis funkcji: aktywuje się, jeżeli wartość temperatury na 
czujniku będzie mniejsza niż -50 °C. W przypadku 
przerwania na T2 temperatura zewnętrzna ustawiana 
jest na 0 °C. 

Warunki do zresetowania: wartość na czujniku 
temperatury jest >-50 °C. 

Kategoria: H.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.25 Zwarcie na czujniku T2 temp.zewn.

Opis funkcji: jest aktywowana, jeżeli wartość na 
czujniku będzie wyższa niż +70 °C. Przy zwarciu na T2 
temperatura zewnętrzna ustawiana jest na 0 °C.

Warunki do zresetowania: wartość na czujniku 
temperatury jest < 70 °C. 

Kategoria: H.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.26 Przerwa na czujniku T3 CWU

Opis funkcji: alarm aktywuje się, jeżeli wartość 
temperatury na czujniku będzie mniejsza niż 0 °C. 
Produkcja c.w.u. zatrzymuje się.

Warunki do zresetowania: wartość na czujniku 
temperatury jest >0 °C. 

Kategoria: H.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.27 Zwarcie na czujniku T3 CWU

Opis funkcji: alarm jest wywoływany, jeżeli czujnik 
wskaże wyższą wartość niż 110 °C. Produkcja c.w.u. 
zatrzymuje się.

Warunki do zresetowania: wartość na czujniku 
temperatury jest < 110 °C. 

Kategoria: H.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.28 Przerwa na czujniku E1x.TT.T5 temp. w 
pomieszcz.

Opis funkcji: alarm aktywuje się, jeżeli wartość 
temperatury na czujniku będzie mniejsza niż -1 °C. W 
przypadku przerwania na T5 wpływ temperatury 
pomieszczenia ustawiany jest na 0.

Warunki do zresetowania: czujnik temperatury 
wskazuje wartość >-1 °C. 

Kategoria: H.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.29 Zwarcie na czujniku E1x.TT.T5 temp. w 
pomieszcz.

Opis funkcji: alarm jest wywoływany, jeżeli czujnik 
wskaże wyższą wartość niż +70 °C. W przypadku zwarcia 
na T5 wpływ temperatury pomieszczenia ustawiany jest 
na 0.

Warunki do zresetowania: wartość na czujniku 
temperatury jest < 70 °C. 

Kategoria: H.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.30 Przerwa na czujniku E31.TT.T5 pomieszcz.

Opis funkcji: aktywuje się, jeżeli wartość temperatury na 
czujniku będzie mniejsza niż -1 °C. Wpływ temperatury 
pomieszczenia ustawiany jest na 0.

Warunki do zresetowania: czujnik temperatury 
wskazuje wartość >-1 °C. 

Kategoria: H.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
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Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.31 Zwarcie na czujniku E31.TT.T5 pomieszcz.

Opis funkcji: jest aktywowana, jeżeli wartość na 
czujniku będzie wyższa niż 70 °C. Wpływ temperatury 
pomieszczenia ustawiany jest na 0.

Warunki do zresetowania: wartość na czujniku 
temperatury jest < 70 °C. 

Kategoria: H.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.32 Przerwa na czujniku E2x.T8 nośnik ciepła wyj.

Opis funkcji: alarm aktywuje się, jeżeli wartość 
temperatury na czujniku będzie mniejsza niż 0 °C. Aby 
wytworzyć ciepłą wodę, T8 ustawiany jest na 
temperaturę wyliczoną na podstawie poniższego wzoru: 
T8 = T9 + sprężarka x 7K + 0,07K x aktualna moc w danym 
trybie.

Aktywna sprężarka to sprężarka = 1 a aktualna moc trybu 
pracy zawiera się w mocy dogrzewacza podanej w %. 
Praca sprężarki i 50% dogrzania dają w sumie T8 = T9 + 
10,5K. Wyłączona sprężarka (sprężarka = 0) i brak 
dogrzewacza (0%) dają w sumie T8 = T9.

Warunki do zresetowania: wartość na czujniku 
temperatury jest >0 °C. 

Kategoria: H.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.33 Zwarcie na czujniku E2x.T8 nośnik ciepła wyj.

Opis funkcji:alarm jest wywoływany, jeżeli czujnik 
wskaże wyższą wartość niż 110 °C. T8 obliczane jest na 
podstawie tego samego wzoru, jak dla przerwania (  
rozdział 16.9.32).

Warunki do zresetowania: wartość na czujniku 
temperatury jest < 110 °C. 

Kategoria: H.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.34 Przerwa na czujniku E2x.T9 nośnik ciepła wej.

Opis funkcji: alarm aktywuje się, jeżeli wartość 
temperatury na czujniku będzie mniejsza niż 0 °C. T9 

obliczana jest na podstawie następującego wzoru: T9 = 
T8 - sprężarka x 7K - 0,07K x aktualna moc w danym trybie.

Warunki do zresetowania: wartość na czujniku 
temperatury jest >0 °C. 

Kategoria: H.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.35 Zwarcie na czujniku E2x.T9 nośnik ciepła wej.

Opis funkcji: alarm jest wywoływany, jeżeli czujnik 
wskaże wyższą wartość niż 110 °C. T9 obliczana jest na 
podstawie następującego wzoru: T9 = T8 - sprężarka x 7K 
- 0,07K x aktualna moc w danym trybie.

Warunki do zresetowania: wartość na czujniku 
temperatury jest < 110 °C. 

Kategoria: H.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.36 Przerwa na czujniku E2x.T10

Opis funkcji: aktywuje się, jeżeli wartość rezystancji na 
czujniku będzie wskazywała mniejszą temperaturę niż -
20 °C. W przypadku przerwania T10 ustawiona zostaje 
na temperaturę obliczoną na podstawie natępującego 
wzoru: T10 = T11 + sprężarka x 3K.

Warunki do zresetowania: czujnik temperatury 
wskazuje wartość > -20 °C. 

Kategoria: H.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.37 Zwarcie na czujniku E2x.T10

Opis funkcji: jest aktywowana, jeżeli wartość na 
czujniku będzie wyższa niż 40 °C. W przypadku zwarcia 
T10 ustawiona zostaje na temperaturę obliczoną na 
podstawie następującego wzoru: T10 = T11 + sprężarka 
x 3K.

Warunki do zresetowania: czujnik temperatury 
wskazuje wartość < 40 °C. 

Kategoria: H.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.
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16.9.38 Przerwa na czujniku E2x.T11

Opis funkcji: aktywuje się, jeżeli wartość temperatury na 
czujniku będzie mniejsza niż -50 °C. W przypadku 
przerwania T11 ustawiona zostaje na temperaturę 
obliczoną na podstawie następującego wzoru: T11 = T10 
- sprężarka x 3K.

Warunki do zresetowania: wartość na czujniku 
temperatury jest >-50 °C. 

Kategoria: H.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.39 Zwarcie na czujniku E2x.T11

Opis funkcji: jest aktywowana, jeżeli wartość na 
czujniku będzie wyższa niż 40 °C. W przypadku zwarcia 
T11 ustawiona zostaje na temperaturę obliczoną na 
podstawie następującego wzoru: T11 = T10 - sprężarka x 
3K.

Warunki do zresetowania: wartość na czujniku 
temperatury jest < 40 °C. 

Kategoria: H.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.40 Dogrzewacz pracuje teraz z maks. 
dopuszcz.temp.

Funkcja: Temperatura dogrzewacza elektrycznego 
zaczyna się obniżać. Ostrzeżenie włącza się w trybie 
pracy dogrzewacza, jeśli wartość czujnika T8 zaczyna 
zbliżać się do maksymalnie dozwolonej temperatury T8. 
Ostrzeżenie jest blokowane w opcji dezynfekcji 
termicznej na CWU lub dodatkowej CWU.

Warunki do zresetowania: ostrzeżenie jest 
dezaktywowane, jeżeli temperatura na czujniku 
wystarczająco opadnie.

Kategoria: K.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: nie

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.41 Wył.dogrzew.elektr.z poowdu wysokiej temp. 
E2x.T8

Funkcja: Wyłącza się dogrzewacz elektryczny. 
Ostrzeżenie włącza się w trybie pracy dogrzewacza, jeśli 
temperatura czujnika T8 przekroczy 80 °C.

Warunki zresetowania: Ostrzeżenie wyłącza się, gdy 
temperatura czujnika T8 spada poniżej 76 °C. 

Kategoria: K.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: nie

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.42 Wysoka różnica temp. nośnika ciepła E2x

Opis funkcji: ostrzeżenie aktywowane jest z 
opóźnieniem 3 minut, jeżeli różnica między czujnikiem 
E2x.T8 i E2x.T9 10 minut po uruchomieniu sprężarki 
przekracza 13K a zmiana sposobu wytwarzania wykazuje 
zbyt dużą różnicę temperatur. Ostrzeżenie nie jest 
generowane, jeżeli sprężarka pozostaje nieaktywna lub 
dozwolone jest dogrzewanie.

Warunki do zresetowania: ostrzeżenie zostaje zapisane 
w pamięci, nie powoduje jednak żadnego wyłączenia. 

Kategoria: L.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: nie

Nowe uruchomienie: dezaktywowane jest przez 
potwierdzenie na wskazaniu ostrzegawczym.

16.9.43 Wysoka różnica temperatur obiegu dol. źródła 
E2x

Opis funkcji: ostrzeżenie zostaje aktywowane, jeżeli 
różnica między czujnikami E2x.T10 i E2x.T11 wzrasta 
ponad 6 K. 30 minut po uruchomieniu sprężarki i zmianie 
rodzaju wytwarzania ciepła mierzona jest różnica 
temperatury. Jeżeli różnica ta jest zbyt duża, to po 
opóźnieniu 15 minut przesyłane jest ostrzeżenie. 
Ostrzeżenie nie jest generowane, jeżeli sprężarka 
pozostaje nieaktywna.

Warunki do zresetowania: ostrzeżenie zostaje zapisane 
w pamięci, nie powoduje jednak żadnego wyłączenia. 

Kategoria: L.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: nie

Nowe uruchomienie: dezaktywowane jest przez 
potwierdzenie na wskazaniu ostrzegawczym.

16.9.44 Nie osiągn.wart.zad.ciepła przy suszeniu 
jastrychu

Funkcja: Włącza się, jeśli nie została osiągnięta wartość 
zadana etapu suszenia.

Warunki zresetowania: Ostrzeżenie wyłącza się wraz z 
potwierdzaniem w oknie ostrzeżenia.

Kategoria: L.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: nie

Nowe uruchomienie: ostrzeżenie nie powoduje żadnych 
wyłączeń. Suszenie jastrychu kontynuowane jest w 
następnym stopniu roboczym.
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16.9.45 Pompa ciepła pracuje teraz w trybie ochr.przed 
zamarzn.

Opis funkcji: ostrzeżenie jest generowane, jeżeli 
temperatura zasilania obiegu grzewczego spada poniżej 
8 °C a program czasowy wykonywany jest 10 minut.

Warunki do zresetowania: temperatura zasilania obiegu 
przekracza 25 °C.

Kategoria: L.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: nie

Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu 
usterki.

16.9.46 Sprawdź podłączenie do karty we/wy x

Opis funkcji: zależnie od karty.

Warunki do zresetowania: komunikacja z kartą jest 
utworzona na nowo. 

Kategoria: M.

Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: nie

Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie.

16.10 Protokół alarmowy
W protokole alarmowym wyświetlane są pojawiające się 
alarmy, ostrzeżenia i inne informacje. Kategoria alarmu 
( rozdział 16.7 ) podana jest u góry, po lewej stronie 
okna; jeśli alarm jest aktywny, widoczny jest również 
symbol alarmu w protokole alarmowym i w położeniu 
wyjściowym panelu kontrolnego. 

16.11 Historia alarmów
W historii alarmów zapisane są pełne informacje na 
temat ostatnich 20 alarmów/ostrzeżeń. Informacje 
dotyczące wcześniejszych alarmów wyświetlane są w 
ograniczonej formie. Ostatni z alarmów zapisany jest 
pod numerem 1.

Nacisnąć przycisk. Przekręcić pokrętło, aby 
wskazać informacje o zapisanych alarmach.

Informacje podają ciężar gatunkowy zaistniałego alarmu 
przed środkami zaradczymi.

Informacja Komentarz/wartość

Kategoria alarmu Litera (  Tabela 16.7). 

Podawana u góry, po lewej 

stronie okna.

Tekst alarmu Podawany u góry w oknie. 

Najczęściej podawana jest 

pełna nazwa komponentu.

Data uruchomienia, czas 

uruchomienia

Podaje, kiedy pojawił się 

alarm

Data zatrzymania, czas 

zatrzymania

Podaje, kiedy alarm został 

potwierdzony/cofnięty

======================

=

Pompa ciepła x Wł. (/%)/ Wył.

Dogrzewacz %/wył./zablokowany

======================

=

T1 przewodu zasilającego Aktualna wartość

Wartość zadana T1 

przewodu zasilającego

Aktualna wartość zadana

Czujnik temperatury 

zewnętrznej T2

Aktualna temperatura 

zewnętrzna

CWU Obliczona temperatura CWU

Wartość zadana CWU

Czujnik temperatury 

pokojowej T5

Aktualna wartość, jeśli 

zainstalowany jest czujnik 

temperatury pokojowej

Czujnik temperatury 

pokojowej

Obliczona wartość, jeśli nie 

jest zainstalowany czujnik 

temperatury pokojowej

Pompa z obiegiem 

grzewczym G1

Wył./Wł.

======================

=

Pompa ciepła E2x

Tab. 184Informacje zapisane w historii alarmów
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16.12 Rejestr inform
W rejestrze informacyjnym znajdują się informacje 
przekazywane przez pompę ciepła.

16.12.1 Wysoka temp. na zasilaniu E2x.T8

Opis funkcji: sprężarka jest zatrzymywana, jeżeli 
temperatura czujnika T8 przekroczy przekroczy 
maksymalną dopuszczalną temperaturę dla T8.

Warunki do zresetowania: E2x.T9 spada poniżej 
zapisanej w pamięci temperatury z histerezą 3K (nie 
ustawialne).

Kategoria: I.

16.12.2 Chwilowy stop pompy ciepła E21.RLP

Funkcja: Włącza się, gdy ciśnienie w obiegu czynnika 
chłodniczego pompy ciepła jest zbyt niskie. Jeśli dana 
informacja pojawia się w danym okresie określoną ilość 
razy, przekształcana jest ona w alarm kategorii A 
( Rozdział 16.9.2).

Warunki do zresetowania: ciśnienie wzrasta do 
dopuszczalnej wartości. 

Kategoria: I.

16.12.3 Chwilowy stop pompy ciepła E21.RHP

Funkcja: Włącza się, gdy ciśnienie w obiegu czynnika 
chłodniczego jest zbyt wysokie. Jeśli dana informacja 
pojawia się w danym okresie określoną ilość razy, 
przekształcana jest ona w alarm kategorii A 
( Rozdział 16.9.3).

Warunki do zresetowania: ciśnienie wzrasta do 
dopuszczalnej wartości. 

Kategoria: I.

16.12.4 Niska temperatura obiegu dol. źródła wej. 
E2x.T10

Funkcja: Informacja pojawia się, gdy temperatura na 
dopływie pomocniczego czynnika chłodniczego jest zbyt 
niska. Najpierw pojawia się informacja. Jeśli dana 
informacja pojawia się w danym okresie wielokrotnie, 
przekształcana jest ona w alarm kategorii A (rozdział l). 
 Ustawienia T10: ( rozdział 15.9 ).

Uruchamia się sterownik czasowy alarmu: Tak.

Warunki do zresetowania: T10 przekracza najniższą 
dopuszczalną temperaturę T10 plus histereza. 

Kategoria: J, może przejść a A.

16.12.5 Niska temperatura obiegu dol. źródła wyj. 
E2x.T11

Funkcja: Informacja pojawia się, gdy temperatura na 
odpływie pomocniczego czynnika chłodniczego jest zbyt 
niska. Najpierw pojawia się informacja. Jeśli dana 
informacja pojawia się w danym okresie wielokrotnie, 
przekształcana jest ona w alarm kategorii A (rozdział l). 
 Ustawienia T11: ( rozdział 15.9 ).

Uruchamia się sterownik czasowy alarmu: Tak.

Warunki do zresetowania: T11 przekracza najniższą 
dopuszczalną temperaturę T11 plus histereza. 

Kategoria: J, może przejść a A.

16.12.6 Nieprawidłowa dezynfekcja termiczna, 
ponowna próba w ciągu 24h

Opis funkcji: temperatura c.w.u. nie była wystarczająca. 
Dezynfekcja termiczna powtórzona zostaje następnego 
dnia o tym samym czasie.

Warunki do zresetowania: prawidłowa temperatura dla 
dezynfekcji termicznej zostaje osiągnięta. 

Kategoria: Z.

E2x.T6 gaz gorący Aktualna wartość

E2x.T8 odpływ czynnika 

grzewczego

Aktualna wartość

E2x.T9 dopływ czynnika 

grzewczego

Aktualna wartość

E2x.T10 dopływ 

pomocniczego czynnika 

chłodniczego

Aktualna wartość

E2x.T11 odpływ 

pomocniczego czynnika 

chłodniczego

Aktualna wartość

E2x.RLP presostat 

niskiego ciśnienia

Ok/błąd

E2x.RHP presostat 

wysokiego ciśnienia

Ok/błąd

E2x.G2 pompa czynnika 

grzewczego

Wył./Wł.

E2x.G3 pompa 

pomocniczego czynnika 

chłodniczego

Wył./Wł.

E2x.Q21 zawór strefowy Wył./Wł.

Informacja Komentarz/wartość

Tab. 184Informacje zapisane w historii alarmów
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16.12.7 Tymczasowe zatrzymanie PC - przekroczenie 
parametrów pracy

Opis funkcji: informacje są wskazywane tylko wtedy, 
jeżeli funkcja zatrzymania gazu grzewczego ustawiona jest 
na tak. Sprężarka zatrzymuje się, aż temperatura 
gorącego gazu spadnie poniżej ustawionej wartości.

Warunki dla zresetowania: temperatura gorącego gazu 
jest w granicach pracy sprężarki. 

Kategoria: Z.

16.12.8 Przejściowe zatrzymanie CWU z powodu granic 
zakresu pracy

Opis funkcji: informacje są wskazywane tylko wtedy, 
jeżeli funkcja zatrzymania gazu grzewczego ustawiona jest 
na tak. Bieżący tryb przygotowania c.w.u. jest 
przerywany i zamiast niego uruchamiany jest tryb 
grzewczy.

Warunki dla zresetowania: temperatura gorącego gazu 
jest w granicach pracy sprężarki. 

Kategoria: Z.

16.12.9 Dogrzewacz pracuje teraz z maks. 
dopuszcz.temp.

Funkcja: Temperatura dogrzewacza zaczyna się obniżać. 
Informacja pojawia się w trybie pracy dogrzewacza, jeśli 
temperatura wychodząca (T1 lub T8) zbliża się do 
ustawionej wartości maksymalnej. Informacja jest 
blokowana w opcji dezynfekcji termicznej na CWU lub 
dodatkowej CWU.

Warunki zresetowania: Informacja wyłącza się, kiedy 
temperatura spada.

Kategoria: Z.
6 720 643 400 (2010/03) 91



Ustawienia fabryczne
17 Ustawienia fabryczne

17.1 Powrót do ustawień fabrycznych
Funkcja nie jest dostępna na poziomie użytkownika i 
instalatora. Na poziomie użytkownika resetowane są 
wszystkie ustawienia użytkownika.
Na poziomie instalatora resetowane są wszystkie 

ustawienia instalatora. Ustawienia użytkownika nie 
ulegają przez to zmianie.

17.2 Ustawienie fabryczne
Poziom dostępu 0 = klient
Poziom dostępu 1 = instalator

Temperatura 

pokojowa Wartość F

Poziom 

dostępu

Ogólne Tryb pracy letni/zimowy Tryb zimowy

Granica temp. zewnętrznej dla zmiany

Opóźnienie przed zmianą na tryb zimowy

Opóźnienie przy zmianie na tryb letni

Granica startu bezp. trybu zimowego

Automatycz

ny

 18 °C

 4h

 4h

 13 °C

0

 0

 1

 1

 1

Maks. czas pracy CO przy zapotrzeb. na CWU 20min 0

Ochrona przed wyłącz. podczas przełączenia z 

CWU na CO

300s 1

Min. temp. na zewnątrz -35 °C 1

Obieg 1 CO Zewn. wart.zadana Nie 1

Typ systemu grzewczego Grzejnik 1

Maks. dopuszcz. temperatura na zasilaniu T1 80/45 °C 1

Min. dopuszcz. temperatura na zasilaniu T1 10 °C 1

Krzywa grzewcza 0

Histereza krzywej grzewczej PC x Maksimum

Minimum

Czynnik czasu

16,0K

 4,0K

 10,0

1

 1

 1

Czujnik pokojowy (jeśli zainstalowano) Wpływ czujnika pokojowego

Zakres pracy pokrętła

Potwierdź czujnik pokojowy

3,0

 6K

 (autom.)

0

 0

 1

Program temperatury pokojowej Program aktywny

Wyświetl/zmień program aktywny

Temper.normalna w pomieszcz.

Podwyższyć/obniżyć temperaturę pokojową 

(brak czujnika temperatury pokojowej)

Podwyższyć/obniżyć ustawienie temperatury 

pokojowej (brak czujnika temperatury 

pokojowej)

--- Wartość graniczna prawego lub lewego 

punktu końcowego

--- Zmiana przy dużo zimniej/cieplej

--- Zmiana przy zimniej/cieplej

Wpływ czujnika pokojowego (brak czujnika 

temperatury pokojowej)

Temp.odmienna w pomieszcz.

Kopiuj do wszyst.obw.grzewczych

Optymalnie

 20,0 °C

 =

 0,0 °C

 

8%

 3%

 

3,0

 17,0 °C

 Nie

0

 0

 0

 0

 1

 1

1

 1

0

 0

 0

Tab. 185Ustawienia fabryczne temperatury pokojowej
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Ustawienia fabryczne
Obieg 2, 

3...(opcja 

dodatkowa)

Tryb pracy mieszacza Wył 1

Typ systemu grzewczego Podłoga 1

Maks. dopuszcz. temperatura na zasilaniu T1 Grzejnik/Podłoga 80/45 °C 1

Min. dopuszcz. temperatura na zasilaniu T1 10 °C 1

Krzywa grzewcza 0

Czujnik pokojowy Jako Obieg 1 CO 0, 1

Program temperatury pokojowej Jako Obieg 1 COminus Kopiuj do 

wszyst.obw.grzewczych

0, 1

Ustawienia regulatora Stała P

Stała I

Stała D

Minimalny sygnał PID

Maksymalny sygnał PID

Czas pracy mieszacza

Zawór mieszający całkowicie zamknięty

Rozpocznij zamykanie zaw.mieszającego

4

 300

 0,0

 0%

 100%

 300s

 2,0K

 2,0K

1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

Temperatura 

pokojowa Wartość F

Poziom 

dostępu

Tab. 185Ustawienia fabryczne temperatury pokojowej

CWU Wartość F

Poziom 

dostępu

Potwierdzenie czujnika CWU T3 (autom.) 1

Dodatkowa CWU Czas dla dodatkowej CWU

Temp. zatrzym. dodatkowej CWU

0h

 65 °C

0

 0

Dezynfekcja termiczna Dzień tyg.

Odstęp tygodniowy

Godz. startu

Temp. zatrzym.

Maks. czas

Czas trzym.ciepła

Środa

 1

 3:00

 65,0 °C

 3,0h

 1,0h

0

 0

 0

 1

 1

 1

Program CWU Program aktywny

Wyświetl/zmień program aktywny

Zawsze 0

 0

Tryb pracy z CWU Ekonomicz

ny

0

Ustawienia CWU PC x Produkcja CWU

Temperatura startu T3 tryb ekonomiczny

Temperatura zatrzym. T8 tryb ekonomiczny

Temperatura startu T3 tryb komfortowy

Temperatura zatrzym. T8 tryb komfortowy

Tak/nie

 46 °C

 54 °C

 56 °C

 64 °C

1

 1

 1

 1

 1

Priorytet CWU Nie 0

Maks. czas pracy CWU przy zapotrzebowaniu na 

CO

30 min 0

Anoda zainstal Tak/nie 1

Tab. 186Ustawienia fabryczne CWU
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Ustawienia fabryczne
Instalator Wartość F

Poziom 

dostępu

Ogólne Szarpnięcie pompy Dzień tyg.

Godz. startu

Środa

 12:00

1

 1

Maks. dopuszcz. temperatura na 

zasilaniu T1

Grzejnik/Podłoga 80/45 °C 1

Tryb pracy 1

Woda gruntowa Woda gruntowa

Opóźnienie startu sprężarki woda 

gruntowa

Nie

 15s

1

 1

Czas do zresetowania wyż. poziomu 

dostępu

180 min 1

Moc pompy ciepła x Wybierz 1

Podłączone karty we/wy Wyświetlane są dostępne, podłączone 

karty i wersja ich oprogramowania

1

Zakres pracy sprężarki Gorący gaz, funkcja zatrzym.aktywna Nie 1

Temp.zewn.funkcja zatrzym. aktywna Nie 1

Pompy obiegowe Tryb pracy pompy obiegu CO G1 Praca ciągła 1

Tryb pracy pompy nośnika ciepła G2 Automatycz

ny

1

Obr pompy ogrzew wody G2 40% 1

Tryb pracy pompy dol.źródła G3 Automatycz

ny

1

Suszenie jastrychu Aktywacja Nie 1

Źródło ciepła Sprężarka 1

Pozostały czas do zakończenia bieżącej 

funkcji

1

Ustawienia programu Zwiększenie temp.na zasil.na każdy 

stopień grzejny

Liczba dni na każdy stopień grzejny

Maks.temp. na zasilaniu

Liczba dni z temperaturą maksymalną

Zmniejszenie temp.na zasil.na każdy 

stopień chłodniczy

Liczba dni na każdy stopień chłodniczy

5,0K

1

 45 °C

 4

 5,0K

 1

1

1

1

1

1

1

Tab. 187Ustawienia fabryczne  instalator

Dogrzewanie Wartość F

Poziom 

dostępu

Dogrzewacz ogólnie Opóźnienie startu 60 min 1

Dopuścić licznik czasu dogrzew. przy zatrzym. EVU Ekonomicz

ny

1

Tylko dogrzewacz Nie 1

Czas narastania tylko dogrzewacz 3 min 1

Blokada dogrzewacza Nie 1

Maks.temp. na zewnątrz dla dogrzewacza 10 °C 1

Przesun.wart.zad.dogrz.elektr. E11.T1 1,0K 1

Tab. 188Ustawienia fabryczne dogrzewacza
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Ustawienia fabryczne
Dogrzew elektr Przyłącze dogrzew.elektr. Podłączony dogrzewacz

Podłącz.dogrzew 1 do pompy 

ciepła

 1

1

 1

Moc zainst.na każdy dogrzewacz Moc na jednostkę

Ograniczenie mocy podczas 

pracy sprężarki

Ogranicz.mocy przy pracy 

samego podgrz.

Ograniczenie mocy podczas 

pracy z CWU

9kW

 4,5kW

9kW

9kW

1

 1

1

1

Ustawienia regulatora Stała P

Stała I

Stała D

Minimalny sygnał PID

Maksymalny sygnał PID

Opóźnienie narastania po 

odszranianiu

4,0

 300,0

 0,0

 0%

 100%

 10 min

1

 1

 1

 1

 1

 1

Program 

dogrzewacza

Program aktywny Nie 1

Wyświetl/zmień program aktywny 1

Granica temp.zewn.do dezaktywacji sterownika 

czasowego

-26,0 °C 1

Funkcje ochronne Wartość F

Poziom 

dostępu

Ustaw. obieg dol. źród. wej. T10 Minimalna temp. dopuszcz. E21.T10 -10,0 °C

 4,0 °CWoda gruntowa

1

Minimalna temp. dopuszcz. E22.T10 -10,0 °C

 4,0 °CWoda gruntowa

1

Reset alarmu histerezy 1,0K 1

Liczba ostrzeżeń przed alarmem 1 1

Ustaw. obieg dol. źród. wyj. T11 Minimalna temp. dopuszcz. E21.T11 -10,0 °C

 2,0 °CWoda gruntowa

1

Minimalna temp. dopuszcz. E22.T11 -10,0 °C

 2,0 °CWoda gruntowa

1

Reset alarmu histerezy 1,0K 1

Liczba ostrzeżeń przed alarmem 1 1

Pompa ciepła x Potwierdź przekaźnik kontr.faz Tak 1

Tab. 189Ustawienia fabryczne funkcji ochronnych

Alarmy Wartość F

Poziom 

dostępu

Wyświetl.alarmu Sygnał alarmowy Interwał

Czas blokady

2s

Wył

0

 0

Wyśw.alarmu regulat. Blokada sygnału alarmowego Nie 0

Wyśw.alarmu czujnika pokoj. Blokada sygnału alarmowego

Blokuj lampkę alarmu

Tak

Tak

0

 0

Wartość alarmu zbiorczego Alarmy i ostrzeżenia Nie 1

Tab. 190Ustawienia fabryczne alarmów

Dogrzewanie Wartość F

Poziom 

dostępu

Tab. 188Ustawienia fabryczne dogrzewacza
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Kontrola działania
18 Kontrola działania

18.1 Obieg czynnika chłodniczego

Kiedy uruchamia się pompa ciepła i temperatura szybko 
się zmienia, we wzierniku mogą być widoczne pęcherzyki 

rys. 61 .

Rys. 61

Jeśli pęcherze nie znikają:

B Należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

18.2 Ciśnienie napełnienia w obiegu 
dolnego źródła ciepła

B Sprawdzić ciśnienie napełnienia w obiegu dolnego 
źródła ciepła.

Jeżeli ciśnienie napełnienia jest mniejsze niż 1 bar:

B Uzupełnić nośnik ciepła źródła dolnego (ciecz 
zabezpieczającą przed zamarzaniem) 
(  rozdział 9.13).

18.3 Ustawianie ciśnienia pracy instalacji 
grzewczej

B Jeżeli wskazówka znajduje się poniżej 1 bar (przy 
zimnej instalacji), należy dopełnić wodę, aż 
wskazówka znajdzie się między 1 a 2 bar.

B Jeżeli ciśnienie nie odpowiada zadanym wartościom, 
należy sprawdzić szczelność naczynia wzbiorczego i 
instalacji c.o.

W obieg czynnika chłodniczego mogą 
ingerować wyłącznie przedstawiciele 
autoryzowanych serwisów z uprawnieniami 
branży chłodniczej.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko 
występowania trującego gazu!
 Obieg czynnika chłodniczego zawiera 
substancje, które po uwolnieniu lub w 
kontakcie z otwartym ogniem mogą tworzyć 
trujący gaz. Gaz ten blokuje drogi 
oddechowe nawet w niskich stężeniach. 

B Jeśli obieg czynnika chłodniczego jest 
nieszczelny, należy natychmiast opuścić 
pomieszczenie i dokładnie wywietrzyć.

6 720 641 855-09.1I

PRZESTROGA: Można uszkodzić pompę 
ciepła.

B Uzupełniać ciepłą wodę służącą do 
podgrzewania instalacji c.o. tylko 
wówczas, gdy pompa ciepła jest zimna.

Wskazanie na manometrze

1 bar Minimalne ciśnienie napełniania (gdy 
instalacja jest zimna).

1 - 2 bar Optymalne ciśnienie napełniania

3 bar Maksymalne ciśnienie napełniania (w 
przypadku najwyższej temperatury 
gorącej wody):
nie może zostać przekroczone, otwiera 
się zawór bezpieczeństwa.

Tab. 191

Przed napełnieniem instalacji wąż napełnić 
wodą (pozwala to uniknąć przedostania się 
powietrza do wody grzejnej).
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Kontrola działania
18.4 Temperatury robocze
Po 10 minutach pracy sprawdzić temperatury (nośnika 
ciepła górnego i źródła dolnego):

• Różnica temperatur między zasilaniem i powrotem 
 instalacji grzewczej ok. 7 ... 10 K ( °C).

• Różnica temperatur między nośnikiem ciepła źródła 
dolnego (wej.) i nośnikiem ciepłą źródła dolnego 
(wyj.) ok. 2 ... 5 K ( °C), zalecenie: 2 ... 3 K ( °C).

W przypadku zbyt małej różnicy temperatur:

B Przynależną pompę (G2 lub G3) ustawić na mniejszą 
wydajność.

W przypadku zbyt dużej różnicy temperatur:

B Przynależną pompę (G2 lub G3) ustawić na większą 
wydajność.

Rys. 62

P2 Pompa nośnika ciepła źródła górnego G2
P3 Pompa nośnika ciepła źródła dolnego G3
tSA Temperatura nośnika ciepła źródła dolnego wyjście z PC 

T11
tPL Temperatura nośnika ciepła źródła dolnego wejście do PC 

T10
tHV Temperatura nośnika ciepła źródła górnego zasilanie T8
tHR Temperatura nośnika ciepła źródła dolnego powrót T9

0 K

10 K

 7 K
 6 K

 9 K

P2

P2 

P2

tHV - tHR

3 K

5 K

 2 K

P3

P3  

P3 

P3 (    )

P2 (    )

P2 (    )

tSE - tSA

6 720 612 299-04.3O
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Ochrona środowiska
19 Ochrona środowiska

Ochrona środowiska jest podstawą działania firm 
należących do grupy Bosch. 
Jakość produktów, ich ekonomiczność i ekologiczność 
są dla nas celami równorzędnymi. Ustawy i przepisy o 
ochronie środowiska są ściśle przestrzegane.
Do zagadnień ochrony środowiska dodajemy najlepsze 
rozwiązania techniczne i materiały z uwzględnieniem 
zagadnień ekonomicznych.

Opakowanie

Wszystkie opakowania są ekologiczne i można je 
ponownie wykorzystać.

Urządzenia zużyte

Stare urządzenia zawierają materiały, które powinny być 
przetworzone.
Moduły można łatwo odłączyć a tworzywa sztuczne są 
oznaczone. W ten sposób można posortować różnego 
typu podzespoły i poddać je recyklingowi wzgl. utylizacji.    

20 Przegląd

Zaleca się, zlecić firmie specjalistycznej dokonywanie 
przeglądu pompy ciepła raz na sezon grzewczy w formie 
sprawdzenia działania.

B Stosować tylko oryginalne części zamienne!

B Części zamienne zamawiać na podstawie listy części 
zamiennych.

B Wymontowane uszczelki i o-ringi wymienić na nowe. 

W przypadku przeglądu należy wykonać poniższe 
czynności.

Wskazanie uaktywnionych alarmów

B Sprawdzić protokół alarmowy (  rozdział 16.10).

Kontrola funkcji

B Przeprowadzić kontrolę działania (  strona 96).

Ułożenie kabla elektrycznego

B Sprawdzić kabel elektryczny pod względem 
uszkodzeń mechanicznych. Wymienić uszkodzone 
kable.

Sprawdzić filtry obiegu grzewczego i obiegu dolnego 
źródła ciepła

Filtr zapobiega, aby zabrudzenia przedostały się do 
pompy ciepła. Zabrudzenia mogą doprowadzić do 
usterek w pracy

B Wyłączyć pompę ciepła.

B Zamknąć zawór odcinający.

B Odkręcić nakrętkę kołpakową.

B Przy pomocy dostarczonych szczypiec usunąć 
pierścień zabezpieczający.

B Wyciągnąć filtr i w razie potrzeby przemyć go pod 
bieżącą wodą.

Rys. 63

B Zamontować filtr ponownie w odwrotnej kolejności.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: przez porażenie 
prądem!

B Przed wykonywaniem prac na części 
elektrycznej należy odłączyć urządzenie 
od źródła napięcia.

6 
72

0 
61

3 
62

3-
05

.1
R
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Protokół pierwszego uruchomienia Greenline HE
21 Protokół pierwszego uruchomienia Greenline HE

Klient/osoba odpowiedzialna za urządzenie:

Instalator urządzenia:

Typ pompy ciepła: Numer seryjny:

Data uruchomienia: Data produkcji:

Typ kolektora: Całkowita długość kolektora: 

Pozostałe komponenty urządzenia:

Dogrzewacz Czujnik temperatury pokojowej T5  

Podgrzewacz CWU Kolektor powietrza wylotowego 

Zawór strefowy Czujnik CWU T3 

Czujnik temperatury obiegu zasilającego obieg 
grzewczy 2 E12.T1 

Inne: 

Wykonano następujące czynności:

Instalacja grzewcza: napełniony  odpowietrzony  oczyszczony filtr cząsteczkowy  zapewniono minimalny 
przepływ kontrola montażu T1  Ustawiona krzywa grzewcza 

System kolektorów: napełniony  odpowietrzony  oczyszczony filtr cząsteczkowy  zamontowany odpowietrznik 
 kontrola stężenia pomocniczego czynnika chłodniczego 

Przyłącze elektryczne: wykonane  kontrola ustawień zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego silnika 

Wziernik: skontrolowany  uwagi:  

Temperatura pracy po 10 min. pracy w trybie ogrzewania/podgrzewania CWU:

Odpływ czynnika grzewczego (T8):.................. °C Dopływ czynnika grzewczego (T9):.................. °C

Różnica temperatury odpływu (T8) i dopływu czynnika grzewczego (T9) ok. 6 ... 10 K ( °C) 

Dopływ pomocniczego czynnika chłodniczego 
(T10):.................. °C

Odpływ pomocniczego czynnika chłodniczego 
(T11):.................. °C

Różnica temperatury dopływu (T10) i odpływu pomocniczego czynnika chłodniczego (T11) ok. 2 ... 5 K ( °C) 

Ustawienie pompy czynnika grzewczego (G2): Ustawienie pompy pomocniczego czynnika 
chłodniczego (G3):

Kontrola szczelności instalacji grzewczej i systemu kolektorów przeprowadzona 

Kontrola działania przeprowadzona 

Klient/osoba odpowiedzialna za urządzenie otrzymała instrukcje na temat obsługi pompy ciepła 

Dokumentację przekazano 

 Data i podpis instalatora urządzenia:

Tab. 192
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