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

1.1 Objaśnienie symboli

Wskazówki ostrzegawcze

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

• WSKAZÓWKA oznacza, że mogą wystąpić szkody 
materialne.

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

• OSTRZEŻENIE oznacza, że mogą wystąpić ciężkie 
obrażenia osób.

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

Ważne informacje

Inne symbole

1.2 Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa

Informacje ogólne

B Należy starannie przeczytać instrukcję i właściwie ją 
przechowywać.

Montaż i uruchomienie

B Instalację i uruchomienie pompy ciepła zlecić 
uprawnionej firmie instalacyjnej.

Konserwacja i naprawa

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

B Stosować tylko oryginalne części zamienne!

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

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

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

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

Symbol Znaczenie

B Krok czynności

Odsyłacz do innych miejsc w 
dokumencie lub innych dokumentów.

• Wyliczanie/wypunktowanie

– Wyliczenie/wypunktowanie 
(2 poziom)

Tab. 1
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Zakres dostawy
2 Zakres dostawy

Rys. 1 Zakres dostawy pompy ciepła

1 Pompa ciepła
2 Szczypce filtra siatkowego
3 Instrukcje
4 Nóżki regulacyjne
5 Filtr siatkowy instalacji grzewczej/obiegu płynu 

niezamarzającego
6 Adapter złączki rurowej do układu produkcji CWU i instalacji 

grzewczej DN40-DN32 (Greenline HE E21- HE E28)

2.1 Akcesoria
• Moduł łagodnego startu

• Ogranicznik prądu

• Czujniki temperatury

• Zestaw do napełniania (DN40/DN50)

• Zawór trójdrożny z silnikiem

• Regulator wielofunkcyjny/czujnik temperatury

• Separator mikropęcherzyków powietrza (DN25-32/
DN40-50)

• Energooszczędne pompy instalacji grzewczej

• Moduł mieszacza/silniki

• Transformator (230/24VAC 60VA)

• Nadzór internetowy (ivt@home)

• Zestaw do wody gruntowej

1

2

5 6

3 4
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Urządzenia instalacyjne i transportowe
3 Urządzenia instalacyjne i transportowe

Pompa ciepła może być transportowana tylko przy 
pomocy urządzenia transportowego/podnoszącego.

Rys. 2 Przykład urządzenia transportowego i podnoszącego, które mogą być używane do instalacji pompy ciepła.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko powstania 
obrażeń. Pompa ciepła waży  w zależności 
od modelu  od 300 kg do 380 kg.

B Nie wolno podnosić pompy ręcznie. 

6 720 641 739-07.1I
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Podniesienie pompy ciepła
4 Podniesienie pompy ciepła

Usunąć opakowanie i paletę. Przed podniesieniem 
pompy ciepła w budynku usunąć śruby zabezpieczające 
i opakowanie.

Rys. 3 Greenline HE z dwoma rodzajami liny podnośnikowej

1 Greenline HE z liną podnośnikową umieszczoną po przeciwnych stronach
2 Zamocować linę na pompie ciepła zgodnie z rysunkiem
3 Greenline HE z liną podnośnikową umieszczoną w każdym rogu
4 Zamocować linę na pompie ciepła zgodnie z rysunkiem

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko powstania 
obrażeń. Pompa ciepła waży  w zależności 
od modelu  od 300 kg do 380 kg.

B Nie wolno podnosić pompy ręcznie. 

x 2
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x 4
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Dane urządzenia
5 Dane urządzenia

Gruntowe pompy ciepła Greenline to pompy 
uzupełniane zewnętrznym podgrzewaczem CWU.

5.1 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.

5.2 Przegląd typów

Greenline Gruntowa pompa ciepła
kW Moc cieplna 0/35 (EN 14511)

5.3 Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa znajduje się na górnej pokrywie 
pompy ciepła. Tam znajdują się informacje o mocy 
pompy ciepła, numerze produktu, numerze seryjnym i 
dacie produkcji.

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

W przypadku transportu bez dostarczonej palety 
transportowej, aby uniknąć uszkodzeń trzeba 
zdemontować zewnętrzną pokrywę.

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

5.5 Zabezpieczenia transportowe
Pompa ciepła jest zaopatrzona w zabezpieczenia, które 
wykluczają uszkodzenie pompy podczas transportu. 
Odkręcić zabezpieczenia transportowe zamontowane 
przy osłonach przeciwdrganiowych pompy ciepła, zdjąć 
podkładki dystansowe (  rysunek 8 - 9).

5.6 Miejsce ustawienia
B Pompę ciepła należy umieścić wewnątrz budynku, 

ustawiając ją na płaskim, stabilnym podłożu o 
nośności min. 400 kg.

B Wypoziomować pompę ciepła przy pomocy nóżek 
nastawczych.

B Temperatura otoczenia w pobliżu pompy ciepła musi 
wynosić od 10 °C do 35 °C.

B Podczas montażu pompy uwzględnić poziom hałasu 
pompy ciepła. 

B W pomieszczeniu, w którym ustawiona jest pompa 
ciepła, musi znajdować się odpływ. W razie przecieku 
odpływ umożliwi odprowadzenie wody. Ważne jest 
również wyprowadzenie węża drenażowego zaworu 
bezpieczeństwa przez otwór w podstawie pompy do 
odpływu.

5.7 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.

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.

Greenline HE HE E21 HE E28 HE D36 HE D43

kW 20,8 29,1 36,1 43,5

Tab. 2 Przegląd typów
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Dane urządzenia
5.8 Lista kontrolna

1. Pompę ciepła postawić na równym podłożu. 

2. Wypoziomować pompę ciepła przy pomocy nóżek 
nastawczych.

3. Zamontować zestaw zaworów napełniających, oraz 
filtry.

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

5. Podłączyć instalację grzewczą.

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

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

8. Wykonać podłączenia zewnętrzne.

9. Podłączyć instalację do rozdzielni elektrycznej w 
budynku.

10. Uruchomić instalację poprzez dokonanie ustawień 
na panelu sterowniczym.

11.Sprawdzić instalację po uruchomieniu.

12.W razie potrzeby uzupełnić poziom czynnika w 
dolnym źródle.

Każdy sposób zamontowania pompy jest 
indywidualny i różni się od innych. Lista 
kontrolna poniżej podaje ogólny opis 
przebiegu montażu.
6 720 644 119 (2010/07) pl8



Wymiary i odległości minimalne
6 Wymiary i odległości minimalne

6.1 Greenline HE E21 - E28

Rys. 4 Rys. 5

Wymiary podane są w mm:

1 Odpływ płynu niezamarzającego
2 Dopływ płynu niezamarzającego
3 Obieg powrotny podgrzewacza CWU
4 Dopływ czynnika grzewczego
5 Odpływ czynnika grzewczego
6 Połączenia elektryczne

Dotarcie do zamontowanego z tyłu na 
pompie ciepła zaworu spustowego czynnika 
grzewczego wymaga zachowania Z jednej 
strony pompy ciepła odległości 350 mm, 
aby mieć dostęp do tylnej części.
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Wymiary i odległości minimalne
6.2 Greenline HE D36 - D43

Rys. 6 Rys. 7

Wymiary podane są w mm:

1 Odpływ płynu niezamarzającego
2 Dopływ płynu niezamarzającego
3 Dopływ czynnika grzewczego
4 Odpływ czynnika grzewczego
5 Połączenia elektryczne

Dotarcie do zamontowanego z tyłu na 
pompie ciepła zaworu spustowego czynnika 
grzewczego wymaga zachowania Z jednej 
strony pompy ciepła odległości 350 mm, 
aby mieć dostęp do tylnej części.
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Informacje techniczne
7 Informacje techniczne

7.1 Zakres dostawy

7.1.1 Greenline HE E21 - E28

Rys. 8 Zakres dostawy Greenline HE E21-E28

1 Zawór bezpieczeństwa
2 Zawór trójdrożny
3 Dogrzewacz elektryczny
4 Pompa czynnika grzewczego
5 Skraplacz
6 Sprężarka
7 Zabezpieczenia transportowe/podkładki dystansowe
8 Tabliczka znamionowa
9 Gniazda połączeń elektrycznych

10 Pompa płynu niezamarzającego
11 Presostat niskiego ciśnienia
12 Parownik
13 Króciec serwisowy (2)
14 Wziernik
15 Filtr osuszający
16 Zawór rozprężny
17 Presostat wysokiego ciśnienia
18 Gniazdo rury drenażowej zaworu bezpieczeństwa
19 Zawór spustowy, dolna część sprężarki (ukryty)

11
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Informacje techniczne
7.1.2 Greenline HE D36 - D43

Rys. 9 Zakres dostawy Greenline HE D36-D43

1 Zawór bezpieczeństwa
2 Pompa czynnika grzewczego
3 Presostat niskiego ciśnienia
4 Skraplacz
5 Sprężarka
6 Zabezpieczenia transportowe/podkładki dystansowe
7 Tabliczka znamionowa
8 Gniazda połączeń elektrycznych
9 Pompa płynu niezamarzającego
10 Parownik

11 Króciec serwisowy (2)
12 Zawór rozprężny
13 Wziernik
14 Filtr osuszający
15 Presostat wysokiego ciśnienia
16 Gniazdo rury drenażowej zaworu bezpieczeństwa
17 Zawór spustowy, dolna część sprężarki (ukryty)
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Informacje techniczne
7.2 Dane techniczne

7.2.1 Zakres dostawy Greenline HE E21 - E28 / D36 - D43

Jednostka HE E21 HE E28 HE D36 HE D43
Praca w trybie przejmowania ciepła wody gruntowej przez ciecz niezamarzającą
Wydatkowana moc / COP (0/35) EN145111)

1) Z wewnętrznymi pompami.

kW 20,8 / 4,11 29,1 / 4,18  36,1 / 4,21 43,5 / 4,34

Wydatkowana moc / COP (0/45) EN145111) kW 20,0 / 3,37 27,9 / 3,43 34,5 / 3,49 41,9 / 3,43

Wydatkowana moc / COP (0/35) EN2551) kW 21,3 / 4,43 29,8 / 4,48 36,5 / 4,53 44,7 / 4,60

Wydatkowana moc / COP (0/50) EN2551) kW 20,0 / 3,31 28,0 / 3,33 34,6 / 3,39 42,0 / 3,35

Płyn niezamarzający
Przyłącze obiegu płynu niezamarzającego DN40 DN50

Maks./min. ciśnienie robocze obiegu płynu 
niezamarzającego 

bar 6/0,5

Maks./min. temperatura na wlocie płynu 
niezamarzającego

°C 30/-5

Maks./min. temperatura na wylocie płynu 
niezamarzającego

°C 15/-8

Roztwór etylenoglikolu maks./min. % obj. 35/30

Roztwór etanolu maks./min. % obj. 29/27

Roztwór glikolu propylenowego % 30

Nominalny przepływ płynu niezamarzającego (30% 
glikolu)

l/s 1,4 1,9 2,4 2,9

Nominalny przepływ płynu niezamarzającego (25% 
masy etanolu)

l/s 1,3 1,8 2,2 2,7

Dopuszczalny zewnętrzny spadek ciśnienia płynu 
niezamarzającego (30% glikolu)

kPa 72 45 53 42

Dopuszczalny zewnętrzny spadek ciśnienia płynu 
niezamarzającego (25% masy etanolu)

kPa 94 67 78 70

Instalacja grzewcza
Przyłącza zbiornika roboczego DN 402)

2) Wraz z pompą ciepła dostarczany jest adapter do DN32.

DN 40

Nominalny przepływ czynnika grzewczego (delta 7°C) l/s 0,71 1,0 1,22 1,46

Min. przepływ czynnika grzewczego (delta 10°C) l/s 0,50 0,67 0,86 1,08

Maks./min. ciśnienie robocze instalacji grzewczej bar 4/0,5 6/0,5

Maks./min. przepływ w zbiorniku roboczym l/s 0,74/0,52 1,1/0,82 1,5/1,1 1,7/1,3

Maks. zewn. spadek ciśnienia w zbiorniku roboczym 
przy maks./min. przepływie

kPa 30 / 40 20 / 40 20 / 40 15 / 35

Sprężarka
Sprężarka Przewijanie

Maks. temperatura obiegu zasilającego °C 65

Czynnik chłodniczy R407 C (układ hermetyczny)3)

3) Global Warming Potential, GWP100=1526.

kg 4,6 4,7 5,4 5,9

Natężenie hałasu4)

4) Natężenie hałasu to energia akustyczna wydzielana przez pompę ciepła; nie ma na nią wpływu otoczenie. Otoczenie wpływa 
natomiast na poziom ciśnienia akustycznego, który przy pomiarze w odległości 1 m w terenie bez przeszkód jest ok. 11 dBA niższy.

dBA 56 57 59 60

Dane elektryczne
Podłączenie elektryczne 400V 3N~50Hz (+/- 10%)

Grzałka elektryczna (zintegrowana) 15,75 kW, 3 stopnie - -

Bezpiecznik gL- gG / charakterystyka D 
(automatyczna) bez dogrz. el. / z dogrz. el.

A 20/50 25/50 32 40

Maks. impedancja zwarcia z łag. st. / bez łag. st. Ω 0,47/0,220 0,259/0,160  0,193/0,137 0,143/0,093

Prąd początkowy z łag. st. / bez łag. st.5)

5) Wg normy EN 50160.

A 57/98 89/107 110/142 136/186

Ogólne
Wymiary (szer. x gł. x wys.) mm 700 x 750 x 1620

Masa kg 318 320 360 379

Tab. 3 Informacje techniczne
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7.2.2 Pompy obiegowe

7.2.3 Tabela oporu czujników temperatury

Tabela oporu/temperatury dla czujników PT1000

Pompa ciepła Greenline HE HE E21 HE E28 HE D36 HE D43

Pompa płynu 
niezamarzającego (G3)

Para 30/1-12 Para 30/1-12 Stratos 40/1-
12

Stratos 40/1-12

Tab. 4 Wbudowane pompy płynu niezamarzającego danej pompy ciepła

Pompa ciepła Greenline HE HE E21 HE E28 HE D36 HE D43

Pompa czynnika grzewczego 
(G2)

Para 25/1-7 Para 25/1-8 Para 25/1-8 Para 25/1-8

Tab. 5 Wbudowane pompy płynu czynnika grzewczego danej pompy ciepła

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tab. 6 Zmienione wartości czujników temperatury
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8 Rozwiązania systemowe

8.1 Objaśnienia dotyczące rozwiązań systemowych

Szczegółowe rozwiązania systemowe 
znajdują się w dokumentacji projektowej 
produktu.

E10
E10.T2 Czujnik temperatury zewnętrznej

Tab. 7 E10

E11 Obieg 1
E11.C101 Naczynie rozprężne

E11.C111 Zbiornik roboczy

E11.F101 Zawór bezpieczeństwa

E11.F111 Odpowietrznik (automatyczny)

E11.G1 Pompa z obiegiem grzewczym

E11.P101 Manometr

E11.P111 Termometr

E11.P112 Termometr

E11.Q101 Zawór odcinający

E11.Q102 Zawór odcinający

E11.Q103 Zawór odcinający

E11.Q104 Zawór odcinający

E11.R101 Zawór zwrotny

E11. T1 Czujnik temperatury obiegu 
zasilającego

E11.TT Czujnik temperatury pokojowej

Tab. 8 E11 Obieg 1

E12 Obieg 2
E12.G1 Pompa z obiegiem grzewczym

E12.P112 Termometr

E12.Q101 Zawór odcinający

E12.Q102 Zawór odcinający

E12.Q103 Zawór odcinający

E12.Q11 Zawór mieszający

E12.R101 Zawór zwrotny

E12.T1 Czujnik temperatury obiegu 
zasilającego

E12.TT Czujnik temperatury pokojowej

Tab. 9 E12 Obieg 2

E21 Sprężarka 1
E21 Pompa grzewcza 1

E21.E2 Dogrzewacz elektryczny (wewnętrzny)

E21.F101 Zawór bezpieczeństwa

E21.G2 Pompa czynnika grzewczego

E21.G3 Pompa płynu niezamarzającego

E21.Q100 Zawór spustowy

E21.Q101 Zawór odcinający

E21.Q102 Zawór odcinający

E21.Q103 Zawór odcinający

E21.Q21 Zawór trójdrożny

E21.R101 Zawór zwrotny

E21.R102 Zawór zwrotny

E21.T8 Odpływ czynnika grzewczego

E21.T9 Dopływ czynnika grzewczego

E21.T10 Dopływ płynu niezamarzającego

E21.T11 Odpływ płynu niezamarzającego

E21.V101 Filtr

E21.V102 Filtr

Tab. 10 E21 Sprężarka 1

E22 Sprężarka 2
E22 Pompa grzewcza 2

E22.F101 Zawór bezpieczeństwa

E22.F111 Odpowietrznik (automatyczny)

E22.G2 Pompa czynnika grzewczego

E22.G3 Pompa płynu niezamarzającego

E22.Q101 Zawór odcinający

E22.Q102 Zawór odcinający

E22.Q103 Zawór odcinający

E22.Q21 Zawór trójdrożny

E22.R101 Zawór zwrotny

E22.T8 Odpływ czynnika grzewczego

E22.T9 Dopływ czynnika grzewczego

E22.T10 Dopływ płynu niezamarzającego

E22.T11 Odpływ płynu niezamarzającego

E22.V101 Filtr

Tab. 11 E22 Sprężarka 2
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E31 Obieg płynu niezamarzającego
E31 Płyn niezamarzający

E31.C101 Naczynie rozprężne (tworzywo 
sztuczne)

E31.F101 Zawór bezpieczeństwa

E31.F102 Zawór bezpieczeństwa

E31.P101 Manometr

E31.Q21 Zawór kulowy zestawu do 
napełniania

E31.Q22 Zawór kulowy zestawu do 
napełniania

E31.Q23 Zawór odcinający

E31.Q24 Zawór odcinający

E31.Q25 Odpowietrznik naczynia z tworzywa 
sztucznego (ręczny)

E31.V101 Filtr

E31.V102 Filtr

Tab. 12 E31 Obieg płynu niezamarzającego

E41/E42 Podgrzewacz CWU 1/2
E41 Podgrzewacz CWU 1

E41.F101 Zawór bezpieczeństwa

E41.F111 Odpowietrznik (automatyczny)

E41.G6 Pompa obiegowa CWU

E41.K101 Termiczny zawór mieszający

E41.P111 Termometr

E41.P112 Termometr

E41.P113 Termometr

E41.Q101 Zawór odcinający

E41.Q102 Zawór odcinający

E41.Q103 Zawór odcinający

E41.Q104 Zawór odcinający

E41.Q105 Zawór odcinający

E41.Q106 Zawór odcinający

E41.Q107 Zawór odcinający

E41.Q111 Zawór regulacyjny

E41.Q121 Zabezpieczenie przed przepływem 
zwrotnym

E41.R101 Zawór zwrotny

E41.R102 Zawór zwrotny

E41, E42.T3 Czujnik CWU

E41.V41 CWU

E41.W41 Woda zimna

E42 Podgrzewacz CWU 2

Tab. 13 E41, E42 Podgrzewacz CWU 1, 2

E71 Dogrzewacz
E71 Dogrzewacz

E71.E1 Dogrzewacz elektryczny

E71.E1.F101 Zawór bezpieczeństwa

E71.E1.F111 Odpowietrznik (automatyczny)

E71.E1.G71 Pompa obiegowa

E71.E1.P111 Termometr

E71.E1.P101 Manometr

E71.E1.Q1Q1 Zawór odcinający

E71.E1.Q1Q2 Zawór odcinający

E71.E1.Q71 Zawór mieszający dogrzewacza

E71.E1.Q72 Zawór mieszający dogrzewacza

E71.E1.R101 Zawór zwrotny

Tab. 14 E71 Dogrzewacz
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8.2 Rozwiązanie systemowe w wersji z dogrzewaczem elektrycznym

Rys. 10 Obieg grzewczy, dogrzewacz elektryczny i zbiornik roboczy (  Rozdział 8.2.1)

6 720 641 739-35.1I
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Rozwiązania systemowe
8.2.1 System z dogrzewaczem elektrycznym (  Rys. 10)

Zastosowanie
To rozwiązanie systemowe zostało zaprojektowane z 
myślą o nieruchomościach posiadających dwa obiegi 
grzewcze, z czego jeden ma większe zapotrzebowanie na 
ciepło, tj. obsługuje grzejniki i ogrzewanie podłogowe. 
Maks. wymagana temperatura instalacji grzewczej 
wynosi 70/50 (70˚ obieg zasilający, 50˚ powrót) przy 
wybranej projektowej temperaturze zewnętrznej. 
Zapotrzebowanie na CWU w nieruchomości jest średnie, 
pokrywa je podgrzewacz CWU, który jest w stanie 
przyjąć całą moc pompy ciepła. Pompa ciepła posiada 
wewnętrzny (wbudowany) dogrzewacz elektryczny.

Działanie
Pompa ciepła zasila w większości obieg c.o., CWU i 
obieg cyrkulacji CWU. Wewnętrzny dogrzewacz 
elektryczny wspomaga pompę ciepła, kiedy pompa nie 
jest w stanie pokryć całego zapotrzebowania na ciepło. 
Dogrzewacz może również regularnie dezynfekować 
termicznie podgrzewacz CWU, jeśli ze względu na 
konstrukcję podgrzewacza jest w nim przechowywana 
CWU. Obieg grzewczy, w którym wymagana jest niższa 
temperatura, regulowany jest za pomocą elementu 
akcesoriów (regulator wielofunkcyjny), do którego 
podłączany jest czujnik zewnętrzny, zawór mieszający i 
pompa obiegowa. 

Produkcja ciepła z pompy ciepła E21
Wartość zadaną przewodu zasilającego oblicza się na 
podstawie temperatury zewnętrznej E10.T2 i krzywej 
grzewczej. Regulacja przebiega w oparciu o temperaturę 
przewodu zasilającego E11.T1. W trybie zimowym 
pompa ciepła uruchamia się, jeśli wartość E11.T1 jest 
niższa od wartości zadanej przy aktualnej histerezie 
włączania. Pompa ciepła zatrzymuje się, kiedy wartość 
E11.T1 przekroczy wartość zadaną przy aktualnej 
histerezie włączania. Podstawowe ustawienia krzywej 
grzewczej wprowadzane są w Temperatura pokojowa z 
poziomu instalatora. Krzywa obliczana jest 
automatycznie na bazie ustawień podstawowych. Klient 
może złamać krzywą w wybranych miejscach.

Wewnętrzny dogrzewacz elektryczny E21.E2, 3 
stopnie
Zmiana stopnia dogrzewacza elektrycznego na wyższy 
następuje za pomocą licznika stopni na minutę na 
podstawie różnicy między wartością rzeczywistą a 
wartością zadaną E11.T1-3K. Zmiana stopnia 
dogrzewacza na niższy następuje za pomocą licznika 
stopni na minutę na podstawie różnicy między wartością 
rzeczywistą a wartością zadaną E11.T1. Można ustawić 
liczbę stopni używaną przez dogrzewacz elektryczny, 
oddzielnie dla c.o. i dla CWU. Wszystkie ustawienia 
dogrzewacza elektrycznego wprowadzane są w 
Dogrzewanie/Typ dogrzewania/Dogrzewanie wewn..

E11.G1 Pompa obiegowa c.o.
Podczas pracy w trybie zimowym E11.G1 jest zawsze 
włączona. W trybie letnim G1 nie pracuje, wykonywana 
jest tylko praca przeciwzatarciowa. W razie usterki 
E11.G1 i E12.G1 cała produkcja ciepła zostaje 
zatrzymana. Ustawienia E11.G1 znajdują się w Pompa 
obiegowa.

Obieg grzewczy z zaworem mieszającym E12
Do wykorzystania E12 potrzebny jest m.in. stanowiący 
element akcesoriów regulator wielofunkcyjny, czujnik 
E12.T1 i pompa obiegowa E12.G1. Wartość zadana 
przewodu zasilającego obliczana jest na podstawie 
temperatury zewnętrznej E10.T2 i krzywej grzewczej 
E12. Regulacja przebiega na podstawie temperatury 
przewodu zasilającego E12.T1 poprzez ustawienie 
włączania się E12.Q11 w kierunku E11.C111 przy 
obniżającej się temperaturze. E12.G1 może pracować 
tylko przy trybie zimowym lub cały czas. Ustawienia 
obiegu wprowadzane są w Wyposażenie dodatk.Jako 
funkcję elementu akcesoriów należy wybrać opcję 
Wlasna krzywa grzew., dostosowaną do obiegu z niższą 
temperaturą.

Produkcja CWU do E41
Tryb wytwarzania CWU włącza się, kiedy temperatura 
E41.T3 spadnie poniżej temperatury startu. Tryb 
wytwarzania CWU wyłącza się, kiedy wartość E41.T3 i T9 
przekracza granicę zatrzymania. W trybie wytwarzania 
CWU uruchamia się sprężarka, a zawór trójdrożny 
E21.Q21 ustawia się w położeniu podgrzewania CWU. W 
trybie letnim zawór trójdrożny jest cały czas ustawiony w 
położeniu podgrzewania CWU. Jeśli ze względu na swoją 
konstrukcję podgrzewacz CWU przechowuje CWU, 
należy włączyć funkcję dezynfekcji termicznej, poprzez 
którą o ustawionej godzinie co tydzień lub codziennie 
podwyższa temperaturę w podgrzewaczu do ustawionej 
wartości. Należy zawsze wprowadzić ustawienia CWU, 
wartość ustawiona dla pompy ciepła fabrycznie to Bez 
CWU.

Sterowanie pompą czynnika grzewczego G2
G2 uruchamia się przed sprężarką i pracuje chwilę dłużej 
od niej. G2 regulowane jest tak, by utrzymywać stałą 
różnicę temperatur T8-T9, ustawianą oddzielnie dla c.o. 
i CWU. Można ustawić pracę G2 przy stałej, ustawionej 
prędkości. Ustawienia G2 znajdują się w Pompa 
obiegowa.
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Sterowanie pompą płynu niezamarzającego G3
G3 uruchamia się przed sprężarką i pracuje chwilę dłużej 
od niej. G3 regulowane jest na podstawie T11, tak by 
utrzymywać stałą różnicę temperatur T10-T11 w 
normalnym zakresie pracy. Poza zakresem normalnych 
temperatur płynu niezamarzającego, różnica temperatur 
jest korygowana w sposób zapewniający optymalną 
pracę. Można także ustawić stałą prędkość. Ustawienia 
G3 znajdują się w Pompa obiegowa.

Praca przeciwzatarciowa
Po przestoju dłuższym od 7 dni należy uruchomić na 
minutę wszystkie pompy obiegowe i zawór trójdrożny 
Q21/E4x.Q1x. 

Napełnianie instalacji grzewczej
Woda do podgrzewu instalacji c.o. uzupełniana jest 
poprzez E41.Q121, która musi spełniać wymogi normy 
EN 1717. Taki sposób uzupełniania CWU w 
podgrzewaczu CWU redukuje ilość gazu w instalacji, 
ponieważ większość gazu jest usuwana przez E21.F111 
podczas napełniania lub zaraz po napełnieniu. 
Konieczność uzupełnienia wody częściej niż 2 razy do 
roku świadczy o zbyt małym naczyniu rozprężnym lub 
przecieku. Przez jakiś czas po uruchomieniu może 
zachodzić konieczność częstszego uzupełniania wody.

Odpowietrzanie obiegu płynu niezamarzającego
Jeśli jako płyn chroniący przed zamarzaniem stosowany 
jest etanol, ważne jest, by w obiegu nie było 
automatycznych odpowietrzników, ponieważ usuwają 
one z czasem także etanol. Zamiast odpowietrzników 
zainstalowane jest 4,5-litrowe naczynie z tworzywa 
sztucznego E31.C102, w którym zbiera się powietrze i 
które odpowietrzane jest ręcznie przez E31.Q25. Jeśli 
jako płyn chroniący przed zamarzaniem stosowany jest 
glikol, to konieczny jest odpowietrznik automatyczny z 
separatorem mikropęcherzyków, zainstalowany zamiast 
E31.C102 i E31.Q25.

Odpowietrzanie instalacji grzewczej
Dzięki odpowiedniemu typowi i umieszczeniu zbiornika 
roboczego E11.C111 w instalacji pełni on wspólnie z 
odpowietrznikiem E11.F111 rolę odpowietrzników 
instalacji grzewczej.

Separator zanieczyszczeń instalacji grzewczej
Dzięki odpowiedniemu typowi i umieszczeniu zbiornika 
roboczego E11.C111 w instalacji pełni on także rolę 
osadnika. Zebrany osad jest wypłukiwany przez 
E11.Q104.

Regulacja przepływu w instalacji grzewczej
Sposób przyłączenia według tego rozwiązania 
systemowego umożliwia obsługę wszystkich instalacji 
grzewczych, zarówno tych o niskim, jak i wysokim 
przepływie, jednak instalacja działa optymalnie wtedy, 
gdy przepływ nominalny jest taki sam, jak przepływ 
pompy ciepła. Kiedy pompa ciepła pracuje stale, różnica 
temperatur T8-T9 jest taka sama, jak różnica pomiędzy 
E11.T1 - E11.P111. Przepływ reguluje się przede 
wszystkim poprzez ustawienie wysokości tłoczenia 
pompy E11.G1 lub E12.G1. Prawidłowy przepływ może 
jednak skutkować tym, że nie nagrzeje się cała instalacja 
grzewcza. Oznacza to, że konieczna będzie regulacji 
instalacji (grzejniki/ogrzewanie podłogowe).

Regulacja termicznego zaworu mieszającego E41.K101
Zawór ten zapobiega wzrostowi temperatury w obiegu 
CWU na skutek podwyższenia temperatury przy 
dezynfekcji termicznej. Prawidłowe ustawienie jest 
uzależnione od przepisów i regulacji krajowych, jednak 
zwykle odpowiednią temperaturą E41.P111 jest 55-
60˚C. Temperaturę należy wyregulować, kiedy 
temperatura E41.T3 ma co najmniej taką wartość, jaka 
wymagana jest na E41.P111.

Korekta przepływu w obiegu CWU
Aby utrzymać konstrukcyjną objętość podgrzewacza 
CWU E41 , ważne jest, by przepływ w obiegu CWU nie 
był zbyt duży, tak by w zbiorniku nastąpiło 
przemieszanie. Różnica temperatur pomiędzy E41.P111 
a E41.P112 musi wynosić ok. 5 K. Jeśli różnica jest zbyt 
mała, można przydławić E41.Q111.
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8.3 Rozwiązanie systemowe w wersji z dogrzewaczem z zaworem mieszającym

Rys. 11 Obieg grzewczy, dogrzewacz z zaworem mieszającym i zbiornik roboczy (  Rozdział 8.3.1)
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Rozwiązania systemowe
8.3.1 System w wersji z dogrzewaczem z zaworem mieszającym ( Rys. 11)

Zastosowanie
To rozwiązanie systemowe zostało zaprojektowane z 
myślą o nieruchomościach posiadających dwa obiegi 
grzewcze, z czego jeden ma większe zapotrzebowanie na 
ciepło, tj. obsługuje grzejniki i ogrzewanie podłogowe. 
Maks. wymagana temperatura instalacji grzewczej 
wynosi 70/50 (70˚ obieg zasilający, 50˚ powrót) przy 
wybranej projektowej temperaturze zewnętrznej. 
Zapotrzebowanie na CWU w nieruchomości jest średnie, 
pokrywa je podgrzewacz CWU, który nie magazynuje 
CWU i jest w stanie przyjąć całą moc pompy ciepła. Jako 
dogrzewacz wykorzystywany jest dogrzewacz z zaworem 
mieszającym (kocioł), który uruchamia i zatrzymuje 
sygnał z pompy ciepła.

Działanie
Pompa ciepła zasila w większości obieg c.o., CWU i 
obieg cyrkulacji CWU. Dogrzewacz E71 wspomaga 
pompę ciepła, kiedy pompa nie jest w stanie pokryć 
całego zapotrzebowania na ciepło. Obieg grzewczy, w 
którym wymagana jest niższa temperatura, regulowany 
jest za pomocą elementu akcesoriów (regulator 
wielofunkcyjny), do którego podłączany jest czujnik 
zewnętrzny, zawór mieszający i pompa obiegowa.

Produkcja ciepła z pompy ciepła E21
Wartość zadaną przewodu zasilającego oblicza się na 
podstawie temperatury zewnętrznej E10.T2 i krzywej 
grzewczej. Regulacja przebiega w oparciu o temperaturę 
przewodu zasilającego E11.T1. W trybie zimowym 
pompa ciepła uruchamia się, jeśli wartość E11.T1 jest 
niższa od wartości zadanej przy aktualnej histerezie 
włączania. Pompa ciepła zatrzymuje się, kiedy wartość 
E11.T1 przekroczy wartość zadaną przy aktualnej 
histerezie włączania. Podstawowe ustawienia krzywej 
grzewczej wprowadzane są w Temperatura pokojowa z 
poziomu instalatora. Krzywa obliczana jest 
automatycznie na bazie ustawień podstawowych. Klient 
może złamać krzywą w wybranych miejscach.

Sterowanie dogrzewaczem z zaworem mieszającym 
E71
Dogrzewacz z zaworem mieszającym E71 włączany jest 
za pomocą licznika stopni na minutę na podstawie 
różnicy między wartością rzeczywistą a zadaną E11.T1-
3K. Po upływie określonej liczby stopni na minutę 
dogrzewacz otrzymuje sygnał do włączenia się, 
uruchamia się obieg kotła. Kiedy termostat E71.E1.B31 
potwierdza, że osiągnięta została temperatura robocza, 
E71.E1.Q71 rozpoczyna regulację zaworu mieszającego. 
Wyłączenie następuje wtedy, gdy zamknie się zawór 
mieszający, a obliczona w stopniach na minutę różnica 
między wartością rzeczywistą E11.T1 a wartością zadaną 
E11.T1 osiągnęła ustawioną liczbę minut. Wszystkie 
ustawienia dogrzewacza wprowadzane są w 
Dogrzewanie/Typ dogrzewania/Dogrz. z mieszaczem.

E11.G1 Pompa obiegowa c.o.
Podczas pracy w trybie zimowym E11.G1 jest zawsze 
włączona. W trybie letnim G1 nie pracuje, wykonywana 
jest tylko praca przeciwzatarciowa. W razie usterki 
E11.G1 i E12.G1 cała produkcja ciepła zostaje 
zatrzymana. Ustawienia E11.G1 znajdują się w Pompa 
obiegowa.

Obieg grzewczy z zaworem mieszającym E12
Do wykorzystania E12 potrzebny jest m.in. stanowiący 
element akcesoriów regulator wielofunkcyjny, czujnik 
E12.T1 i pompa obiegowa E12.G1. Wartość zadana 
przewodu zasilającego obliczana jest na podstawie 
temperatury zewnętrznej E10.T2 i krzywej grzewczej 
E12. Regulacja przebiega na podstawie temperatury 
przewodu zasilającego E12.T1 poprzez ustawienie 
włączania się E12.Q11 w kierunku E11.C111 przy 
obniżającej się temperaturze. E12.G1 może pracować 
tylko przy trybie zimowym lub cały czas. Ustawienia 
obiegu wprowadzane są w Wyposażenie dodatk.. Jako 
funkcję elementu akcesoriów należy wybrać opcję 
Wlasna krzywa grzew., dostosowaną do obiegu z niższą 
temperaturą.

Tryb wytwarzania CWU do E41
Tryb wytwarzania CWU włącza się, kiedy temperatura 
E41.T3 spadnie poniżej temperatury startu. Tryb 
wytwarzania CWU wyłącza się, kiedy wartość E41.T3 i T9 
przekracza granicę zatrzymania. W trybie wytwarzania 
CWU uruchamia się sprężarka, a zawór trójdrożny 
E21.Q21 ustawia się w położeniu podgrzewania CWU. W 
trybie letnim zawór trójdrożny jest cały czas ustawiony w 
położeniu podgrzewania CWU. Należy zawsze 
wprowadzić ustawienia CWU, wartość ustawiona dla 
pompy ciepła fabrycznie to Bez CWU.
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Rozwiązania systemowe
Sterowanie pompą czynnika grzewczego G2
G2 uruchamia się przed sprężarką i pracuje chwilę dłużej 
od niej. G2 regulowane jest tak, by utrzymywać stałą 
różnicę temperatur T8-T9, ustawianą oddzielnie dla c.o. 
i CWU. Można ustawić pracę G2 przy stałej, ustawionej 
prędkości. Ustawienia G2 znajdują się w Pompa 
obiegowa.

Sterowanie pompą płynu niezamarzającego G3
G3 uruchamia się przed sprężarką i pracuje chwilę dłużej 
od niej. G3 regulowane jest na podstawie T11, tak by 
utrzymywać stałą różnicę temperatur T10-T11 w 
normalnym zakresie pracy. Poza zakresem normalnych 
temperatur płynu niezamarzającego, różnica temperatur 
jest korygowana w sposób zapewniający optymalną 
pracę. Można także ustawić stałą prędkość. Ustawienia 
G3 znajdują się w Pompa obiegowa.

Praca przeciwzatarciowa
Po przestoju dłuższym od 7 dni należy uruchomić na 
minutę wszystkie pompy obiegowe i zawór trójdrożny 
Q21/E4x.Q1x. 

Napełnianie instalacji grzewczej
Woda do podgrzewu instalacji c.o. uzupełniana jest 
poprzez E41.Q121, która musi spełniać wymogi normy 
EN 1717. Taki sposób uzupełniania CWU w 
podgrzewaczu CWU redukuje ilość gazu w instalacji, 
ponieważ większość gazu jest usuwana przez E21.F111 
podczas napełniania lub zaraz po napełnieniu. 
Konieczność uzupełnienia wody częściej niż 2 razy do 
roku świadczy o zbyt małym naczyniu rozprężnym lub 
przecieku. Przez jakiś czas po uruchomieniu może 
zachodzić konieczność częstszego uzupełniania wody.

Odpowietrzanie obiegu płynu niezamarzającego
Jeśli jako płyn chroniący przed zamarzaniem stosowany 
jest etanol, ważne jest, by w obiegu nie było 
automatycznych odpowietrzników, ponieważ usuwają 
one z czasem także etanol. Zamiast odpowietrzników 
zainstalowane jest 4,5-litrowe naczynie z tworzywa 
sztucznego E31.C102, w którym zbiera się powietrze i 
które odpowietrzane jest ręcznie przez E31.Q25. Jeśli 
jako płyn chroniący przed zamarzaniem stosowany jest 
glikol, to konieczny jest odpowietrznik automatyczny z 
separatorem mikropęcherzyków, zainstalowany zamiast 
E31.C102 i E31.Q25.

Odpowietrzanie instalacji grzewczej
Dzięki odpowiedniemu typowi i umieszczeniu zbiornika 
roboczego E11.C111 w instalacji pełni on wspólnie z 
odpowietrznikiem E11.F111 rolę odpowietrzników 
instalacji grzewczej.

Separator zanieczyszczeń instalacji grzewczej
Dzięki odpowiedniemu typowi i umieszczeniu zbiornika 
roboczego E11.C111 w instalacji pełni on także rolę 
osadnika. Zebrany osad jest wypłukiwany przez 
E11.Q104.

Regulacja przepływu w instalacji grzewczej
Sposób przyłączenia według tego rozwiązania 
systemowego umożliwia obsługę wszystkich instalacji 
grzewczych, zarówno tych o niskim, jak i wysokim 
przepływie, jednak instalacja działa optymalnie wtedy, 
gdy przepływ nominalny jest taki sam, jak przepływ 
pompy ciepła. Kiedy pompa ciepła pracuje stale, różnica 
temperatur T8-T9 jest taka sama, jak różnica pomiędzy 
E11.T1 - E11.P111. Przepływ reguluje się przede 
wszystkim poprzez ustawienie wysokości tłoczenia 
pompy E11.G1 lub E12.G1. Prawidłowy przepływ może 
jednak skutkować tym, że nie nagrzeje się cała instalacja 
grzewcza. Oznacza to, że konieczna będzie regulacji 
instalacji (grzejniki/ogrzewanie podłogowe).

Korekta przepływu w obiegu CWU
Aby utrzymać konstrukcyjną objętość podgrzewacza 
CWU E41 , ważne jest, by przepływ w obiegu CWU nie 
był zbyt duży, tak by w zbiorniku nastąpiło 
przemieszanie. Różnica temperatur pomiędzy E41.P111 
a E41.P112 musi wynosić ok. 5 K. Jeśli różnica jest zbyt 
mała, można przydławić E41.Q111.

Regulacja dogrzewacza z zaworem mieszającym E71
Wewnętrzny regulator temperatury dogrzewacza należy 
ustawić na wartość ok. 10 K wyższą od maksymalnej 
temperatury instalacji grzewczej (maksymalna 
temperatura przewodu zasilającego na krzywej 
grzewczej). Sygnał startu generowany przez pompę 
ciepła ustawiony jest tak, że dogrzewacz nie może 
uruchomić się bez tego sygnału, jednak nie prowadzi to 
do uruchomienia funkcji bezpieczeństwa, którą należy 
potwierdzić ręcznie. Alarmu kotła nie należy przyłączać 
do pompy ciepła; jeśli dogrzewacz nie nagrzeje się w 
odpowiednim czasie, termostat E71.E1.B31 uruchamia 
alarm.
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Rozwiązania systemowe
8.4 Rozwiązanie systemowe w wersji z połączeniem kaskadowym

Rys. 12 Obieg grzewczy z połączeniem kaskadowym (2 pompy ciepła), dogrzewacz elektryczny i zbiornik roboczy 
(  Rozdział 8.4.1)
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Rozwiązania systemowe
8.4.1 System z z połączeniem kaskadowym (  Rys. 12)

Zastosowanie
To rozwiązanie systemowe zostało zaprojektowane z 
myślą o nieruchomościach posiadających dwa obiegi 
grzewcze, z czego jeden ma większe zapotrzebowanie na 
ciepło, tj. obsługuje grzejniki i ogrzewanie podłogowe. 
Maks. wymagana temperatura instalacji grzewczej 
wynosi 70/50 (70˚ obieg zasilający, 50˚ powrót) przy 
wybranej projektowej temperaturze zewnętrznej. 
Zapotrzebowanie na CWU w nieruchomości jest średnie, 
pokrywają je dwa podłączone szeregowo podgrzewacze 
CWU, które są w stanie przyjąć całą moc pompy ciepła, 
do której są podłączone. Pompa ciepła E21 posiada 
wewnętrzny (wbudowany) dogrzewacz elektryczny.

Działanie
Pompy ciepła zasilają w większości obieg c.o., CWU i 
obieg cyrkulacji CWU. Wewnętrzny dogrzewacz 
elektryczny w E21 wspomaga pompę ciepła, kiedy 
pompa nie jest w stanie pokryć całego zapotrzebowania 
na ciepło. Wewnętrzny dogrzewacz elektryczny w E21 
może również regularnie dezynfekować termicznie 
podgrzewacz CWU E41, jeśli ze względu na konstrukcję 
podgrzewacza jest w nim magazynowana CWU. E42 
podgrzewany przez E22 musi mieć taką konstrukcję, w 
przypadku której nie jest w nim magazynowana CWU. 
Obieg grzewczy, w którym wymagana jest niższa 
temperatura, regulowany jest za pomocą elementu 
akcesoriów (regulator wielofunkcyjny), do którego 
podłączany jest czujnik zewnętrzny, zawór mieszający i 
pompa obiegowa.

Produkcja ciepła z pomp ciepła E21 i E22
Wartość zadaną przewodu zasilającego oblicza się na 
podstawie temperatury zewnętrznej E10.T2 i krzywej 
grzewczej. Regulacja przebiega w oparciu o temperaturę 
przewodu zasilającego E11.T1. W trybie zimowym dana 
pompa ciepła (E21, E22) uruchamia się, gdy wartość 
E11.T1 spadnie poniżej ustawionej temperatury przy 
aktualnej histerezie włączania pompy, natomiast 
zatrzymuje się, gdy wartość E11.T1 przekroczy 
ustawioną temperaturę przy aktualnej histerezie 
włączania pompy. Po zatrzymaniu dana pompa ciepła 
jest zablokowana i jej uruchomienie jest przez 10 minut 
niemożliwe. Histereza włączania jest wartością zmienną 
i indywidualną dla danej pompy ciepła. Oznacza to, że 
pompy ciepła uruchamiają się w różnych momentach, ta 
pompa, która miała najdłuższy przestój, uruchamia się 
jako pierwsza, jako pierwsza zatrzymuje się ta pompa, 
która pracowała najdłużej.

Wewnętrzny dogrzewacz elektryczny E21.F21.E2 (3 
stopnie)
Stopień dogrzewacza elektrycznego zmienia się na 
wyższy za pomocą licznika stopni na minutę na 
podstawie różnicy między wartością rzeczywistą a 
wartością zadaną E11.T1-3K. Zmiana stopnia 
dogrzewacza na niższy następuje za pomocą licznika 
stopni na minutę na podstawie różnicy między wartością 
rzeczywistą a wartością zadaną E11.T1. Można ustawić 
liczbę stopni używaną przez dogrzewacz elektryczny, 
oddzielnie dla c.o. i dla CWU. Wszystkie ustawienia 
dogrzewacza elektrycznego wprowadzane są w 
Dogrzewanie/Typ dogrzewania/Dogrzewanie wewn.

E11.G1 Pompa obiegowa c.o.
Podczas pracy w trybie zimowym E11.G1 jest zawsze 
włączona. W trybie letnim G1 nie pracuje, wykonywana 
jest tylko praca przeciwzatarciowa. W razie usterki 
E11.G1 i E12.G1 cała produkcja ciepła zostaje 
zatrzymana. Ustawienia E11.G1 znajdują się w Pompa 
obiegowa.

Obieg grzewczy z zaworem mieszającym E12
Do wykorzystania E12 potrzebny jest m.in. stanowiący 
element akcesoriów regulator wielofunkcyjny, czujnik 
E12.T1 i pompa obiegowa E12.G1. Wartość zadana 
przewodu zasilającego obliczana jest na podstawie 
temperatury zewnętrznej E10.T2 i krzywej grzewczej 
E12. Regulacja przebiega na podstawie temperatury 
przewodu zasilającego E12.T1 poprzez ustawienie 
włączania się E12.Q11 w kierunku E11.C111 przy 
obniżającej się temperaturze. E12.G1 może pracować 
tylko przy trybie zimowym lub cały czas. Ustawienia 
obiegu wprowadzane są w Wyposażenie dodatk.Jako 
funkcję elementu akcesoriów należy wybrać opcję 
Wlasna krzywa grzew., dostosowaną do obiegu z niższą 
temperaturą.

Produkcja CWU dla E41
Pompę ciepła E21 należy ustawić zgodnie z lokalnym 
czujnikiem CWU. Tryb wytwarzania CWU włącza się, 
kiedy wartość E41.T3 spadnie poniżej temperatury 
startu. Tryb wytwarzania CWU wyłącza się, kiedy 
wartość E41.T3 i T9 przekracza granicę zatrzymania. W 
trybie wytwarzania CWU uruchamia się sprężarka, a 
zawór trójdrożny E21.Q21 ustawia się w położeniu 
podgrzewania CWU. W trybie letnim zawór trójdrożny 
jest cały czas ustawiony w położeniu podgrzewania 
CWU. Należy włączyć funkcję dezynfekcji termicznej, 
poprzez którą o ustawionej godzinie co tydzień lub 
codziennie podwyższa temperaturę w podgrzewaczu do 
ustawionej wartości. Należy zawsze wprowadzić 
ustawienia CWU, wartość ustawiona dla pompy ciepła 
fabrycznie to Bez CWU.
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Produkcja CWU dla E42
Pompę ciepła E22 należy ustawić zgodnie z lokalnym 
czujnikiem CWU. Tryb wytwarzania CWU włącza się, 
kiedy wartość E42.T3 spadnie poniżej temperatury 
startu. Tryb wytwarzania CWU wyłącza się, kiedy 
wartość E42.T3 i T9 przekracza granicę zatrzymania. W 
trybie wytwarzania CWU uruchamia się sprężarka, a 
zawór trójdrożny E22.Q21 ustawia się w położeniu 
podgrzewania CWU. W trybie letnim zawór trójdrożny 
jest cały czas ustawiony w położeniu podgrzewania 
CWU. Należy zawsze wprowadzić ustawienia CWU, 
wartość ustawiona dla pompy ciepła fabrycznie to Bez 
CWU.

Sterowanie pompą czynnika grzewczego G2
G2 uruchamia się przed sprężarką i pracuje chwilę dłużej 
od niej. G2 regulowane jest tak, by utrzymywać stałą 
różnicę temperatur T8-T9, ustawianą oddzielnie dla c.o. 
i CWU. Można ustawić pracę G2 przy stałej, ustawionej 
prędkości. Ustawienia G2 znajdują się w Pompa 
obiegowa.

Sterowanie pompą płynu niezamarzającego G3
G3 uruchamia się przed sprężarką i pracuje chwilę dłużej 
od niej. G3 regulowane jest na podstawie T11, tak by 
utrzymywać stałą różnicę temperatur T10-T11 w 
normalnym zakresie pracy. Poza zakresem normalnych 
temperatur płynu niezamarzającego, różnica temperatur 
jest korygowana w sposób zapewniający optymalną 
pracę. Można także ustawić stałą prędkość. Ustawienia 
G3 znajdują się w Pompa obiegowa.

Praca przeciwzatarciowa
Po przestoju dłuższym od 7 dni należy uruchomić na 
minutę wszystkie pompy obiegowe i zawór trójdrożny 
Q21/E4x.Q1x. 

Napełnianie instalacji grzewczej
Woda do podgrzewu instalacji c.o. uzupełniana jest 
poprzez E42.Q121, która musi spełniać wymogi normy 
EN 1717. Taki sposób uzupełniania CWU w 
podgrzewaczu CWU redukuje ilość gazu w instalacji, 
ponieważ większość gazu jest usuwana przez E21.F111 
podczas napełniania lub zaraz po napełnieniu. 
Konieczność uzupełnienia wody częściej niż 2 razy do 
roku świadczy o zbyt małym naczyniu rozprężnym lub 
przecieku. Przez jakiś czas po uruchomieniu może 
zachodzić konieczność częstszego uzupełniania wody.

Odpowietrzanie obiegu płynu niezamarzającego
Jeśli jako płyn chroniący przed zamarzaniem stosowany 
jest etanol, ważne jest, by w obiegu nie było 
automatycznych odpowietrzników, ponieważ usuwają 
one z czasem także etanol. Zamiast odpowietrzników 
zainstalowane jest 4,5-litrowe naczynie z tworzywa 
sztucznego E31.C102, w którym zbiera się powietrze i 
które odpowietrzane jest ręcznie przez E31.Q25. Jeśli 

jako płyn chroniący przed zamarzaniem stosowany jest 
glikol, to konieczny jest odpowietrznik automatyczny z 
separatorem mikropęcherzyków, zainstalowany zamiast 
E31.C102 i E31.Q25.

Odpowietrzanie instalacji grzewczej
Dzięki odpowiedniemu typowi i umieszczeniu zbiornika 
roboczego E11.C111 w instalacji pełni on wspólnie z 
odpowietrznikiem E11.F111 rolę odpowietrzników 
instalacji grzewczej.

Separator zanieczyszczeń instalacji grzewczej
Dzięki odpowiedniemu typowi i umieszczeniu zbiornika 
roboczego E11.C111 w instalacji pełni on także rolę 
osadnika. Zebrany osad jest wypłukiwany przez 
E11.V101. W przypadku połączenia kaskadowego, przy 
przyłączaniu do istniejącej instalacji grzewczej należy 
zainstalować oddzielny separator zanieczyszczeń.

Regulacja przepływu w instalacji grzewczej
Sposób przyłączenia według tego rozwiązania 
systemowego umożliwia obsługę wszystkich instalacji 
grzewczych, zarówno tych o niskim, jak i wysokim 
przepływie. Połączenie pomp ciepła ze zbiornikiem 
roboczym E11.C111 sprawia, że optymalny zakres 
przepływu w instalacji grzewczej wzrasta w ten sposób, 
że nominalny przepływ instalacji mieści się w granicach 
wyznaczonych przez nominalny przepływ E22 i sumę 
nominalnych przepływów E21 i E22. Kiedy pompa ciepła 
pracuje stale, wartość różnicy temperatur E22.T8- 
E21.T9 jest o 2-4 wyższa od E11.T1-E11.P111. Przepływ 
reguluje się przede wszystkim poprzez ustawienie 
wysokości tłoczenia pompy E11.G1 lub E12.G1. 
Prawidłowy przepływ może jednak skutkować tym, że 
nie nagrzeje się cała instalacja grzewcza. Oznacza to, że 
konieczna będzie regulacji instalacji (grzejniki/
ogrzewanie podłogowe).

Korekta przepływu w obiegu CWU
Aby utrzymać konstrukcyjną objętość podgrzewacza 
CWU E41 , ważne jest, by przepływ w obiegu CWU nie 
był zbyt duży, tak by w zbiorniku nastąpiło 
przemieszanie. Różnica temperatur pomiędzy E41.P111 
a E41.P112 musi wynosić ok. 5 K. Jeśli różnica jest zbyt 
mała, można przydławić E41.Q111.

Regulacja termicznego zaworu mieszającego E41.K101
Zawór ten zapobiega wzrostowi temperatury w obiegu 
CWU na skutek podwyższenia temperatury przy 
dezynfekcji termicznej. Prawidłowe ustawienie jest 
uzależnione od przepisów i regulacji krajowych, jednak 
zwykle odpowiednią temperaturą E41.P111 jest 55-
60˚C. Temperaturę należy wyregulować, kiedy 
temperatura E41.T3 ma co najmniej taką wartość, jaka 
wymagana jest na E41.P111.
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9 Przepisy

Należy przestrzegać następujących dyrektyw i 
przepisów:

• Lokalne postanowienia i przepisy odpowiedniego 
zakładu energetycznego (EVU) wraz z przynależnymi 
regulacjami specjalnymi (TAB)

• EN 60335 (Elektryczny sprzęt do użytku domowego i 
podobnego  Bezpieczeństwo użytkowania)
Część 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 szw. Urzędu 
Budownictwa)

• Dyrektywy VDI, Verein Deutscher Ingenieure e.V. - 
Postfach 10 11 39 - 40002 Düsseldorf

– VDI 2035 arkusz 11): Unikanie uszkodzeń instalacji 
podgrzewu CWU, osadów kamienia w instalacjach 
podgrzewu wody pitnej i instalacjach podgrzewu 
CWU

– VDI 2035 arkusz 2 2): Unikanie korozji w instalacji 
grzewczej

1) Jeśli twardość wody pitnej jest wyższa (wyższa wartość ˚dH) 
niż podano w VDI 2035, w przewodzie napełniania instalacji 
grzewczej należy zainstalować filtry zmiękczające. Gwarantuje 
to działanie pompy ciepła. Jednak już przy twardości wyższej 
niż 3˚dH wydajność pompy ciepła z czasem się pogorszy ze 
względu na kamień osadzający się na powierzchniach 
wymiennika ciepła.

2) W normie wymieniono problemy, nie ustalono jednak wartości 
granicznych. Dlatego uzupełniamy normę, podając następujące 
wartości: Zawartość tlenu, O2-0,5-1 mg/l. Zawartość 
dwutlenku węgla, CO2 - <1 mg/l. Chlorek, Cl - <100 mg/l. 
Siarczan, SO4 - <100 mg/l. Jeśli wartości zawartości chlorku i 
siarczanu w wodzie pitnej przekraczają wartości graniczne, w 
przewodzie napełniania instalacji grzewczej należy 
zainstalować filtry jonowymienne. Nie stosować dodatków do 
wody c.o, za wyjątkiem środka do podwyższania wartości pH , 
utrzymywać czystość wody c.o.
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10.1 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.

Izolacja kondensacyjna

Na wszystkich elementach i rurociągach instalacji 
dolnego źródła ciepła należy montować izolację
zimnochronną.

Zestaw do napełniania

Zestaw do napełniania (akcesoria) należy zainstalować 
w pobliżu wlotu płynu niezamarzającego (  
Rozdział 10.12).

Pompa płynu niezamarzającego E2x.G3 (HE E21 - HE 
E28)

Fabrycznie pompa płynu niezamarzającego ustawiona 
jest na ext.in (  rysunek. 13). Pompa jest zasilana 
stałym napięciem 230 V. Fabrycznych ustawień pompy 
nie można zmienić za pomocą pokrętła, ustawienia 
zmienia się w centrali sterującej za pomocą sygnału 
sterowniczego 0-10 V. Zakres pracy pompy to 3-10 V (30-
100%), pompa jest wyłączona przy 0 V. Fabrycznie 
pompa jest ustawiona na regulację delta 3°C, można 
zmienić wartość, wybierając wartość z zakresu 2-6°C, 
istnieje możliwość ustawienia stałej prędkości 
obrotowej. Zmiana wartości delta może wpłynąć na 
wydajność pompy ciepła i maksymalną temperaturę 
przewodu zasilającego.

Rys. 13 Ustawienie pompy płynu niezamarzającego

Pompa płynu niezamarzającego E2x.G3 (HE D36 - HE 
D43)

Pompa jest zasilana stałym napięciem 230 V. 
Fabrycznych ustawień pompy nie można zmienić za 
pomocą pokrętła, ustawienia zmienia się w centrali 
sterującej za pomocą sygnału sterowniczego 0-10 V. 
Zakres pracy pompy to 3-10 V (30-100%), pompa jest 
wyłączona przy 0 V. Fabrycznie pompa jest ustawiona na 
regulację delta 3°C, można zmienić wartość, wybierając 
wartość z zakresu 2-6°C, istnieje możliwość ustawienia 
stałej prędkości obrotowej. Zmiana wartości delta może 
wpłynąć na wydajność pompy ciepła i maksymalną 
temperaturę przewodu zasilającego.

Rys. 14 Pompa płynu niezamarzającego

1 Obudowa pompy
2 Moduł kontrolny
3 Przycisk wyboru
4 Wyświetlacz
5 Okno IR (nie wykorzystywane)

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.
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Pompa nośnika ciepła źródła dolnego dysponuje 
modułem regulacyjnym do ustawienia pompy i 
wskazania komunikatów usterek. Moduł regulacyjny 
załączany jest automatycznie przy włączaniu pompy 
ciepła.

Rys. 15 Pompa płynu niezamarzającego wł. lub wył.

1 Pompa jest włączona.
2 Pompa jest wyłączona.

Po włączeniu jednostki przez chwilę na wyświetlaczu 
widoczne są wszystkie symbole, następnie widoczne 
jest wskazanie standardowe ( rysunek 16).

Rys. 16 Wskazanie standardowe

Menu widoczne jest po podłączeniu modułu IF Stratos z 
wejściem 0-10 V.

Ustawienie modułu regulacyjnego

Moduł kontrolny jest przystosowany fabrycznie na 
sterowania 0-10 V za pomocą modułu IF; regulacja 
modułu kontrolnego przebiega za pomocą centrali 
sterującej pompy ciepła.

Ustawienie wyświetlacza poziomo lub pionowo

Wyświetlacz ustawiony jest fabrycznie poziomo. Tego 
ustawienia nie trzeba zmieniać.

B Nacisnąć pokrętło nastawcze i przytrzymać dłużej niż 
1 sekundę, aby wywołać następne menu.

Ustawienie trybu pracy

Tryb pracy jest ustawiony fabrycznie. Tego ustawienia 
nie trzeba zmieniać.

B Nacisnąć pokrętło nastawcze i przytrzymać dłużej niż 
1 sekundę, aby wywołać następne menu.

Załączenie/wyłączenie pompy

Pompa załączona jest fabrycznie. Tego ustawienia nie 
trzeba zmieniać.

B Nacisnąć pokrętło nastawcze i przytrzymać dłużej niż 
1 sekundę, aby wywołać następne menu.
Wyświetlane jest wskazanie standardowe.

Sprawdzenie ustawienia HV (ciepło)

Pompa ustawiona jest fabrycznie na HV (ciepło). Tego 
ustawienia nie trzeba zmieniać.

We wskazaniu standardowym:

B Wcisnąć i przytrzymać przycisk wyboru przez co 
najmniej 6 sekund.
Po chwili pojawia się wybór wskazania poziomego/
pionowego, po 5 sekundach wyświetla się ustawienie 
AC lub HV. 

Rys. 17 Ustawienie HV

Jeśli wyświetla się symbol AC (chłodzenie/
klimatyzacja):

B Obracać przyciskiem wyboru, aż wyświetli się HV.

B Przycisnąć przycisk, aby zapisać wartość.

Konserwacja/serwis

2

1

6 720 641 739-59.1I

6 720 641 739-58.1I

OSTRZEŻENIE: Przed naprawą lub 
konserwacją: 

B Wyłączyć napięcie zasilania pompy 
ciepła.

B Zabezpieczyć pompę przed 
niezamierzonym ponownym załączeniem.

PRZESTROGA: Jeżeli głowicę silnika 
oddzielono od obudowy pompy obiegowej 
należy: 

B Wymienić oring między głowicą silnika a 
obudową pompy na nowy.

B Podczas montażu głowicy silnika zwrócić 
uwagę na prawidłowe osadzenie oringu.

6 720 616 938-49.1I
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 Usuwanie usterek

Możliwe usterki, dla których podano powody i środki 
zaradcze znajdują się w poniższych tabelach.

Komunikaty usterek

Wystąpił błąd. Pompa wyłącza się, zapala się dioda 
wskazująca błąd (stałe, czerwone światło). Na 

wyświetlaczu pompy podany jest kod błędu. Otwiera się 
styk SSM, na wyświetlaczu pompy ciepła pojawia się 
alarm. Usterka pracy pompy G3.

1) Alarm zostanie pokazany, o ile błąd nie zostanie usunięty w przeciągu 5 minut.

Komunikaty ostrzegawcze

W przypadku wystąpienia ostrzeżenia wskazywany jest 
kod usterki, jednakże dioda LED usterki i przełącznik 
SSM nie zostają wzbudzone. Pompa pracuje dalej, 
usterka może wystąpić dowolną ilość razy. 

Sygnalizowany stan roboczy z błędem nie powinien 
występować przez dłuższy okres czasu. Przyczyna błędu 
musi być usunięta.

Kod Symbol miga Usterka Przyczyna Sposób usunięcia

E041) Zacisk sieciowy Zbyt niskie napięcie sieciowe Przeciążenie sieci Sprawdzić instalację 

elektryczną.

E051) Zacisk sieciowy Przepięcie sieci Sprawdzić instalację 

elektryczną.

E10 Silnik Blokada pompy np. przez osady. Samoczynnie rozpoczyna się 

procedura odblokowująca. 

Jeżeli blokada nie zostanie 

usunięta po 40 s, pompa 

wyłącza się. 

Skontaktować się z 

serwisem.

E20 Silnik Zbyt wysoka temperatura 

silnika

Przeciążenie silnika Ochłodzić silnik, sprawdzić 

ustawienia.

E21 Silnik Przeciążenie silnika Osady w pompie Skontaktować się z 

serwisem.

E23 Silnik Zwarcie/zwarcie doziemne Uszkodzony silnik Skontaktować się z 

serwisem.

E25 Silnik Błąd styku Moduł regulacyjny nie 

zainstalowany prawidłowo

Zainstalować prawidłowo 

moduł regulacyjny.

E30 Moduł Zbyt wysoka temperatura 

modułu regulacyjnego

Dopływ powietrza do 

elementu chłodzącego 

modułu regulacyjnego jest 

ograniczony

Stworzyć wolny dopływ 

powietrza.

E31 Moduł Zbyt wysoka temperatura 

modułu mocy

Zbyt wysoka temperatura 

otoczenia

Poprawić wentylację 

pomieszczenia

E36 Moduł Moduł regulacyjny 

uszkodzony

Uszkodzone elementy 

elektroniczne

Wezwać serwis / wymienić 

moduł regulacyjny.

Tab. 15 Komunikaty usterek, dioda usterek LED świeci się światłem ciągłym.

Kod Symbol miga Usterka Przyczyna Sposób usunięcia
E04 Zbyt niskie napięcie 

sieciowe
Przeciążenie sieci Sprawdzić instalację 

elektryczną.

E05 Przepięcie sieci Sprawdzić instalację 
elektryczną.

E11 Bieg jałowy pompy Powietrze w pompie Odpowietrzyć pompę i 
instalację.

Tab. 16 Komunikaty ostrzegawcze, dioda usterki LED nie świeci.
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Naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, manometr

Naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, manometr 
należy dokupić.

Naczynie wzbiorcze w instalacji DŹC

Wybrać membranowe naczynie wzbiorcze na podstawie 
kryteriów:

Wartości obowiązują przy ciśnieniu wstępnym 0,5 bar.

Środek zapobiegający zamarzaniu/środek 
antykorozyjny

Konieczne jest zapewnienie ochrony przeciwko 
zamarzaniu do temperatury 15 °C (  Tabela 19)

Zawór bezpieczeństwa

Zgodnie z normą EN 12828 przewidziane jest 
zastosowanie zaworu bezpieczeństwa. 

Zawór bezpieczeństwa musi być zamontowany pionowo. 

10.2 System grzewczy

Strumień przepływu

Jeżeli pompa ciepła pracuje z instalacją grzewczą bez 
zasobnika buforowego (bez bufora) system grzewczy, 
grzejnikowy lub podłogowy, może doprowadzić do 
dużych zmian w przepływie wody obiegowej przez 
skraplacz pompy ciepła. Bezwzględnie należy zapewnić 
minimalny przepływ przez pompę ciepła. Problem ten 
można rozwiązać w następujący sposób:

przy systemach grzejnikowych nastawa termostatów 
przygrzejnikowych musi zostać ograniczona do 
temperatury minimum +18 °C,

przy instalacjach ogrzewania podłogowego minimalny
przepływ wody obiegowej należy ustawić poprzez obiegi 
grzewcze bez regulacji temperatury (bez siłowników), 
lub poprzez obejście w rozdzielaczu ogrzewania 
podłogowego.

Dzięki temu zagwarantowane zostanie należyte 
chłodzenie skraplacza w pompie ciepła w systemie 
grzewczym, a czujnik temperatury zasilania odczytywał 
będzie prawidłową wartość.

Naczynie wzbiorcze

Naczynie wzbiorcze dobrać zgodnie z normą EN 12828.

Zawór z filtrem 

Filtr siatkowy dla instalacji grzewczej jest dostarczany 
wraz z pompą ciepła i musi być zamontowany na 
powrocie do pompy ciepła z instalacji grzewczej/bufora.

Filtr siatkowy dla instalacji dolnego źródła ciepła 
również dostarczany jest wraz z pompą ciepła i należy go 
zamontować pomiędzy zestawem zaworów do 
napełniania a pompą ciepła w pobliżu króćca wejścia 
instalacji dolnego źródła ciepła.

Filtr ciepłej wody należy do zakresu dostawy i musi być 
zamontowany na przyłączu powrotu c.w.u.

Patrz rozwiązania systemowe (  rozdział 8.1).

Pompa czynnika grzewczego E2x.G2

Fabrycznie pompa czynnika grzewczego ustawiona jest 
na ext.in (  rysunek. 18). Pompa jest zasilana stałym 
napięciem 230 V. Fabrycznych ustawień pompy nie 
można zmienić za pomocą pokrętła, ustawienia zmienia 
się w centrali sterującej za pomocą sygnału 
sterowniczego 0-10 V. Zakres pracy pompy to 3-10 V (30-
100%), pompa jest wyłączona przy 0 V. Fabrycznie 
pompa jest ustawiona na regulację delta 7°C, można 
zmienić wartość, wybierając wartość z zakresu 5-10°C 
(c.o./CWU). Istnieje możliwość ustawienia stałej 
prędkości obrotowej (c.o./CWU). Zmiana wartości delta 
może wpłynąć na wydajność pompy ciepła i maksymalną 
temperaturę przewodu zasilającego.

Rys. 18 Ustawienie pompy czynnika grzewczego

Model Objętość

Greenline HE E21 - E28 25 litrów

Greenline HE D36 - D43 35 litrów

Tab. 17 Objętość membranowego naczynia ekspansyjnego

OSTRZEŻENIE: 

B W żadnym wypadku nie blokować zaworu 
bezpieczeństwa.
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Jakość wody i płynów niezamarzających

Pompa ciepła pracuje przy temperaturach niższych niż 
inne instalacje grzewcze, termiczne odgazowanie nie 
będzie więc równie skuteczne, a kwasowość nigdy nie 
będzie tak niska jak w przypadku systemów 
wykorzystujących kotły. Powoduje to, że w przypadku 
wody o agresywnych właściwościach instalacja 
grzewcza jest bardziej narażona na korozję. Nie należy 
stosować żadnych dodatków, należy utrzymywać 
czystość wody.

Płyny niezamarzające

Płyny niezamarzające dozwolone do mieszania z wodą o 
tej samej jakości, co woda w instalacji grzewczej.

Glikol etylenowy

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.

Zawór bezpieczeństwa

Zgodnie z normą EN 12828 przewidziane jest 
zastosowanie zaworu bezpieczeństwa. 

Zawór bezpieczeństwa musi być zamontowany pionowo. 

10.3 Kasowanie alarmu pompy (G2/G3)
Aby skasować alarm Usterka pracy pompy G3 i Usterka 
pracy pompy G2 w pompie ciepła należy przerwać 
dopływ prądu do pompy na co najmniej 5 sekund.

B Odłączyć dopływ prądu do pompy ciepła, wyłączając 
wyłącznik bezpieczeństwa zainstalowany na pompie.

Alternatywnie wyłączyć wyłącznik bezpieczeństwa S1 
umieszczony z tyłu skrzynki elektrycznej.

B Wymontować osłonę czołową(  rysunek 19).

B Odkręcić śruby przytrzymujące zamkniętą lewą część 
skrzynki elektrycznej.

B Odchylić skrzynkę elektryczną, wykorzystując 
umieszczone na niej zawiasy, następnie odłączyć na 
co najmniej 5 sekund prąd za pomocą wyłącznika 
bezpieczeństwa S1.

B Zamontować na powrót skrzynkę elektryczną i osłonę 
czołową.

Więcej informacji na temat alarmu Usterka pracy pompy 
G3 i Usterka pracy pompy G2 znajduje się w instrukcji 
centrali sterującej.

Jakość wody w instalacji grzewczej

Twardość < 3˚dH

Kwasowość < 1 mg/l

Dwutlenek węgla, CO2 < 1 mg/I

Jony chlorkowe, Cl- < 100 mg/I

Siarczany, SO4
2- < 100 mg/I

Przewodność elektryczna < 350 μS/cm

Tab. 18

Płyn chroniący 
przed 
zamarzaniem % obj. Właściwości
Alkohol etylowy 29 Dobre właściwości 

techniczne, ekologiczny, 
lecz łatwopalny w temp. 
powyżej 35˚C.

Glikol 
etylenowy

30 Dobre właściwości 
techniczne, lecz toksyczny, 
niedozwolony w przypadku 
styczności z gruntem.

Glikol 
propylenowy

30 Złe właściwości 
techniczne, lecz 
nietoksyczny, w niektórych 
gminach nie jest dozwolony 
do stosowania w 
przypadku styczności z 
gruntem.

Roztwory solne Bardzo korozyjne, 
niedopuszczalne do 
stosowania w pompach 
ciepła. Bardzo złe 
doświadczenia 
eksploatacyjne.

Tab. 19

OSTRZEŻENIE: 

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

OSTRZEŻENIE: 

B W żadnym wypadku nie blokować zaworu 
bezpieczeństwa.
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10.4 Miejsce montażu
Przy wyborze miejsca zainstalowania uwzględnić fakt, że 
pompa ciepła emituje pewien poziom hałasu (  rozdział 
7.2).

10.5 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.

10.6 Płukanie rur 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.

10.7 Ustawienie
B Rozpakować urządzenie, zwracając uwagę na 

wskazówki na opakowaniu.

B Zdjąć osprzęt.

B Zamontować dostarczone stopki nastawcze i 
wypoziomować pompę ciepła.

10.8 Izolacja termiczna
Wszystkie rurociągi odprowadzające ciepło muszą być 
wyposażone w odpowiednią izolację termiczną zgodnie z 
obowiązującymi normami.

10.9 Zdjęcie obudowy czołowej
B Wykręcić śruby, odchylić osłonę czołową na zewnątrz 

i podnosząc, wyjąć ją (  rysunek 19). 

Należy pamiętać, że kabel wyświetlacza centrali 
sterującej umieszczony jest wewnątrz osłony czołowej.

Rys. 19 Demontaż osłony czołowej

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

B Wypłukać instalację, aby usunąć 
ewentualne zanieczyszczenia.

1. 1.2.

6 720 641 739-05.1I
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10.10 Montaż czujników temperatury

10.10.1 Czujnik temperatury obiegu zasilającego T1

B Zamontować czujnik zgodnie z wybranym 
rozwiązaniem systemowym.

10.10.2 Czujnik temperatury zewnętrznej T2

B Zamontować czujnik w najchłodniejszej części 
budynku (strona północna). Ochronić czujnik przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem, przeciągiem itd. Nie 
montować czujnika bezpośrednio pod dachem.

10.10.3 Czujnik temperatury pokojowej/regulator 
wielofunkcyjny (akcesoria)

Miejsce montażu czujnika temperatury pokojowej:

B Jeżeli to tylko możliwe, należy wybrać ścianę 
wewnętrzną, nienarażoną na przeciągi i 
promieniowanie cieplne.

B Pod czujnikiem temperatury pokojowej należy 
zapewnić niezakłóconą cyrkulację powietrza 
(zaznaczony kreskami obszar na rysunku 20 nie 
może być zastawiony, zabudowany, zasłonięty itp.).

Rys. 20 Zalecane miejsce montażu czujnika temperatury 
pokojowej

1 Umieszczenie czujnika temperatury pokojowej

Więcej informacji na temat czujnika temperatury 
pokojowej/regulatora wielofunkcyjnego znajduje się w 
części Akcesoria (  Rozdział 12.1).

10.11 Napełnienie obiegu c.o./CWU
Zamknąć zawory spustowe i otworzyć wszystkie zawory 
odcinające i zawory filtrów. Ustawić wszystkie zawory 
trójdrożne w położeniu ogrzewania. Otworzyć zawory 
napełniania E4x.Q106 i E4x.Q107. Napełnić instalację i 
podwyższyć ciśnienie do wartości konstrukcyjnej. Maks. 
dozwolone ciśnienie pompy ciepła to 4 bary (E21, E28) i 
6 barów (D36, D43). 

 Napowietrzyć instalację grzewczą i wypuścić ze 
zbiornika roboczego przez E11.Q104 nieco wody, aby 
wypłukać z niego ewentualne zanieczyszczenia. 
Skontrolować i w razie potrzeby oczyścić filtr 
zanieczyszczeń. Sprawdzić również szczelność we 
wszystkich węzłach rozdzielczych.

Dalsze instrukcje patrz informacje na temat konkretnego 
systemu.
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6 
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2 
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Maksymalne ciśnienie w zbiornikach 
buforowych i podgrzewaczu CWU może 
wynosić 3 bary. W przypadku 
dwupłaszczowych podgrzewaczy CWU 
maksymalne ciśnienie może wynosić tylko 
1,5 bara.
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10.12 Napełnienie instalacji dolnego źródła ciepła
Instalację dolnego źródła ciepła należy napełnić 
środkiem niezamarzającym, którego stężenie będzie 
gwarantować ochronę przed zamarazniem do 
temperatury - 15 °C. Zalecany wodny roztwór spirytusu 
technicznego.

Przy pomocy tab. 20 na podstawie długości pętli 
dolnego źródła ciepła i przekroju wewnętrznego rur 
można ocenić, jaka ilość nośnika ciepła źródła dolnego 
będzie potrzebna.

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. 21 Zestaw zaworów do napełniana.

B Między zestawem zaworów do napełniania a 
urządzeniem napełniającym podłączyć dwa węże (  
rys. 22).

Rys. 22 Napełnianie przy pomocy urządzenia do 
napełniania

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

B Zawory zestawu napełniającego ustawić w położeniu 
napełniania (  rys. 23).

Rys. 23 Zestaw zaworów do napełniania w położeniu 
napełniania

Średnica
wewnętrzna

Objętość na metr

Rura 
pojedyncza

Podwójna sonda 
U

28 mm 0,62 l 2,48 l

35 mm 0,96 l 3,84 l

Tab. 20 Ilość nośnika ciepła źródła dolnego

Jako wymienniki gruntowe stosuje się 
najczęściej sondy pojedyńcze i  podwójne, 
typu U-rury, których każdorazowo znajdują 
się dwie rury dla przewodu wznośnego 
(zasilającego) i opadowego (powrotnego). 

6720614967-32.1I
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B Ustawić zawory stacji napełniającej w położeniu 
mieszania ( rys. 24).

Rys. 24 Zawory w urządzenie do napełniania w położeniu 
mieszania

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

B Zawory w urządzeniu do napełniania ustawić w 
położeniu napełniania i napełnić obieg nośnikiem 
ciepła dolnego źródła (  rys. 25).

Rys. 25 Zawory w urządzeniu 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 dolnego źródła.

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. 26). 

Rys. 26 Zestaw zaworów do napełniania w położeniu 
podniesienia ciśnienia

B Zawory w zestawie zaworów do napełniania ustawić 
w położeniu normalnym (  rys. 27) i wyłączyć pompę 
urządzenia do napełniania.

Rys. 27 Zestaw zaworów 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 dolnego źródła

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

• 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 dolnego źródła tylko jedną pętlę na 
obieg. Podczas napełniania zawory 
pozostałych obiegów muszą być w 
położeniu zamkniętym.

6720614967-34.1I
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11 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 7.2) i sposobu położenia 
kabli.

B Przestrzegać polskich przepisów dotyczących 
instalacji elektrycznych oraz przepisów specjalnych 
(technicznych warunków podłączenia) lokalnych 
zakładów energetycznych.

B Przyłączyć pompę ciepła do listwy przyłączeniowej 
skrzynki elektrycznej zgodnie z obowiązującymi 
regulacjami krajowymi oraz do wyłącznika 
bezpieczeństwa przy zachowaniu min. 3 mm odstępu 
od styków (np. bezpieczniki, wyłącznik LS). Nie wolno 
przyłączać dodatkowych odbiorników prądu.

B W przypadku podłączania wyłącznika ochronnego 
prądowego (wyłącznik ochronny FI) uwzględnić 
schemat połączeń. Podłączać tylko elementy 
posiadające dopuszczenie na rynek w danym kraju.

11.1 Podłączenie pompy ciepła
B Wymontować osłonę czołową ( rysunek 19 ).

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.

11.2 Kasowanie zabezpieczenia przed 
przegrzaniem

Pompa ciepła Greenline HE E21 i HE E28 posiada 
przycisk służący do kasowania zabezpieczenia grzałki 
elektrycznej przed przegrzaniem.

B Odłączyć dopływ prądu do pompy ciepła, wyłączając 
wyłącznik bezpieczeństwa zainstalowany na pompie.

B Wymontować osłonę czołową(  rysunek 19).

B  Odkręcić śruby przytrzymujące zamkniętą lewą część 
skrzynki elektrycznej.

B Odchylić skrzynkę elektryczną, wykorzystując 
umieszczone na niej zawiasy, mocno przycisnąć 
znajdujący się z przodu grzałki elektrycznej przycisk 
do kasowania zabezpieczenia.

B Zamontować na powrót skrzynkę elektryczną i osłonę 
czołową.

Więcej informacji na temat alarmu Usterka pracy 
dogrzewaczaznajduje się w instrukcji centrali sterującej.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: przez porażenie 
prądem!

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

Pompa ciepła musi być trwale i skutecznie 
rozłączalna od sieci elektrycznej.

B Zainstalować osobny wyłącznik 
bezpieczeństwa, który będzie mógł 
całkowicie odciąć pompę ciepła od 
prądu. W przypadku oddzielnego 
zasilania elektrycznego, dla każdego ze 
źródeł zasilania zamontować osobny 
wyłącznik bezpieczeństwa.
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11.3 Schemat podłączenia elektrycznego

11.3.1 Przegląd połączenia centrali elektrycznej - pompa ciepła Greenline HE E21 - E28

Rys. 28 Przegląd połączenia centrali elektrycznej - pompa ciepła Greenline HE E21 - E28

1 Zasilanie centrali elektrycznej prądem
2 Pompa ciepła
3 Taryfa nocna (tańsza)
4 Licznik prądu pompy ciepła
5 Licznik prądu w nieruchomości
6 Kontrola taryfy
7 Taryfa normalna
8 Sprężarka
9 Sygnał EVU
10 Centrala sterująca (wraz z E21.G2, E21.G3)
11 Dogrzewacz elektryczny
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11.3.2 Przegląd skrzynki elektrycznej Greenline HE E21 - E28

Rys. 29 Przegląd skrzynki elektrycznej Greenline HE E21 - E28

F1 Automatyczny bezpiecznik sprężarki
F2 Automatyczny bezpiecznik dogrzewacza elektrycznego
F3 Automatyczny bezpiecznik pompy ciepła
F4 Automatyczny bezpiecznik  opcja dodatkowa
TR1 Transformator
K1 Stycznik sprężarki
Q1 Moduł łagodnego startu (akcesoria)
K2 Stycznik dogrzewacza elektrycznego stopień 1
K3 Stycznik dogrzewacza elektrycznego stopień 2
K10 Przekaźnik presostatu wysokiego ciśnienia
K11 Przekaźnik sprężarki
Rego Elementy sterownicze centrali sterującej
X1 Listwa zaciskowa
X2 Listwa zaciskowa
S1 Wyłącznik manewrowy

11.3.3 Zasilanie Greenline HE E21 - E28

Wersja standardowa, zwykłe zasilanie

Zaciski są mostkowane fabrycznie do wspólnego 
zasilania. Przyłączane są do 1N, 1L1, 1L2, 1L3 oraz 
uziemienia.

Rys. 30 Wersja standardowa

1 Zasilanie elektryczne pompy ciepła

6 720 641 739-12.1I
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Wersja A

Zasilanie elektryczne można również połączyć z 
oddzielnym zasilaniem sprężarki i ew. dogrzewacza 
elektrycznego oraz z innym, jednofazowym zasilaniem 
centrali sterującej i pomp. Rozwiązanie zalecane w 
przypadku odłączanego źródła prądu lub zasilania z 
zasobów rezerwowych. W okresie blokady centrala 
sterująca zasilana jest prądem 1-fazowym, L1, z taryfy 
normalnej. Podłączenia wykonywane są do 3L1, 2N i 
uziemienia. Sygnał z centrali sterującej poprzez 
regulator EVU przyłączany jest do zacisków 302 i 304. W 
okresie blokady styk jest otwarty. Usunąć mostki 
zacisków pomiędzy 1N-2N oraz 1L1-3L1.

Rys. 31 Przyłącza wersji A

1 Zasilanie pompy ciepła
2 Zasilanie centrali sterującej

Wersja B

Zasilanie elektryczne pompy ciepła łączone jest z 3 
oddzielnymi zasilaniami  zasilaniem sprężarki, 
dogrzewacza elektrycznego oraz pomp i centrali 
sterującej. Oddzielenie dogrzewacza elektrycznego 
może być praktycznym rozwiązaniem, jeśli centrala 
elektryczna nie zapewnia wystarczającego 
zabezpieczenia wspólnego zasilania. Jeśli stosowanie 
wbudowanego dogrzewacza elektrycznego jest 
niedozwolone, to dobrym rozwiązaniem jest usunięcie 
mostków dogrzewacza i nieprzyłączanie zasilania. W 
okresie blokady centrala sterująca zasilana jest prądem 
1-fazowym, L1, z taryfy normalnej. Podłączenia 
wykonywane są do 3L1, 2N i uziemienia. Sygnał z 
centrali sterującej poprzez regulator EVU przyłączany 
jest do zacisków 302 i 304. W okresie blokady styk jest 
otwarty. Jeśli dogrzewacz elektryczny również jest 
zasilany przy wykorzystaniu taryfy normalnej, to jest on 
przyłączany do 2L1, 2L2, 2L3 i uziemienia. Usunąć 
wszystkie mostki zacisków.

Rys. 32 Przyłącza wersji B

1 Zasilanie pompy ciepła
2 Zasilanie centrali sterującej
3 Zasilanie dogrzewacza elektrycznego
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11.3.4 Przegląd połączenia centrali elektrycznej - pompa ciepła Greenline HE D36 - D43

Rys. 33 Przegląd połączenia centrali elektrycznej - pompa ciepła Greenline HE D36 - D43

1 Zasilanie centrali elektrycznej prądem
2 Pompa ciepła
3 Taryfa nocna (tańsza)
4 Licznik prądu pompy ciepła
5 Licznik prądu w nieruchomości
6 Kontrola taryfy
7 Taryfa normalna
8 Sprężarka
9 Sygnał EVU
10 Centrala sterująca (wraz z E21.G2, E21.G3)
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11.3.5 Przegląd skrzynki elektrycznej  Greenline HE D36 - D43

Rys. 34 Przegląd skrzynki elektrycznej  Greenline HE D36 - D43

K1 Stycznik sprężarki
Q1 Moduł łagodnego startu (akcesoria)
F1 Automatyczny bezpiecznik pompy ciepła
F2 Automatyczny bezpiecznik  opcja dodatkowa
K10 Przekaźnik presostatu wysokiego ciśnienia
K11 Przekaźnik sprężarki
K12 Przekaźnik zewnętrznego kotła elektrycznego
TR1 Transformator
Rego Elementy sterownicze centrali sterującej
X1 Listwa zaciskowa
X2 Listwa zaciskowa
S1 Wyłącznik manewrowy

11.3.6 Zasilanie elektryczne Greenline HE D36 - D43

Wersja standardowa, zwykłe zasilanie

Zaciski są mostkowane fabrycznie do wspólnego 
zasilania. Przyłączane są do 1N, 1L1, 1L2, 1L3 oraz 
uziemienia.

Rys. 35 Wersja standardowa

1 Zasilanie elektryczne pompy ciepła

6 720 641 739-23.1I

D36-D43
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6 720 644 119 (2010/07) pl 41



Przyłącze elektryczne
Wersja A

Zasilanie elektryczne można również połączyć z 
oddzielnym zasilaniem sprężarki, zewnętrznego 
dogrzewacza elektrycznego i innym, jednofazowym 
zasilaniem sterowania i pomp. Rozwiązanie zalecane w 
przypadku odłączanego źródła prądu lub zasilania z 
zasobów rezerwowych. W okresie blokady centrala 
sterująca zasilana jest prądem 1-fazowym, L1, z taryfy 
normalnej. Podłączenia wykonywane są do 3L1, 2N oraz 
uziemienia. Sygnał z centrali sterującej poprzez 
regulator EVU przyłączany jest do zacisków 302 i 304. W 
okresie blokady styk jest zamknięty. Usunąć mostki 
zacisków pomiędzy 1N-2N oraz 1L1-2L1.

Rys. 36 Przyłącza wersji A

1 Zasilanie pompy ciepła
2 Zasilanie centrali sterującej
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Przyłącze elektryczne
11.3.7 Przyłączenie silnika mieszacza

Rys. 37 Schemat elektryczny przyłączenia silnika mieszacza

Podczas przyłączania silnika mieszacza wykorzystywane 
jest połączenie czterożyłowe, co oznacza, że występują 
tutaj dwa punkty zerowe. Ułatwia to działanie, w 
szczególności w przypadku większego odstępu między 
pompą ciepła a silnikiem mieszacza.
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0-10V / 2-10V / 0-20mA / 4-20mA

2-10V

W razie przyłączania więcej niż trzech 
silników mieszacza należy zamontować 
transformator 230/24VAC 60VA (dostępny 
jako element akcesoriów). Transformator 
ten ma pojemność zapewniającą zasilanie 6 
dodatkowych siłowników, wliczając w to 
ew. zawór mieszający dogrzewacza 
E71.E1.Q71.
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Przyłącze elektryczne
11.3.8 Przyłączenie zewnętrznego dogrzewacza z zaworem mieszającym

Rys. 38 Schemat elektryczny zewnętrznego dogrzewacza z zaworem mieszającym

1 Polecenie uruchomienia dogrzewacza
2 0-10 V Sterowanie dogrzewacza/zaworu mieszającego 

dogrzewacza
3 Termostat kotła (nie dogrzewacz z modulacją)

B Polecenie uruchomienia dogrzewacza: Cyfrowe 
polecenie uruchomienia generowane jest na 
przyłączach 13 i 14 na styczniku K2.

B 0-10 V Sterowanie dogrzewacza/zaworu 
mieszającego dogrzewacza: Analogowy sygnał 
sterowniczy 0-10 V generowany jest na zaciskach 401 
(24VAC), 405 (sygnał zero) i 409 (sygnał sterowniczy 
0-10 V).

B Termostat kotła: Przyłączyć kable dogrzewacza 
równolegle do obu przyłączy automatycznego 
bezpiecznika 13 i 14. Styk zamyka się po osiągnięciu 
danej temperatury i otwiera w przypadku alarmu. Nie 
dotyczy dogrzewacza modulowanego.

2

1

3
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Podczas przyłączania zewnętrznego 
dogrzewacza z zaworem mieszającym 
zasilanie wewnętrznego kotła elektrycznego 
pompy ciepła jest odłączane poprzez 
odłączenie automatycznego bezpiecznika 
F2. Wiąże się to z odłączeniem 
pomocniczego styku na F2.
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Przyłącze elektryczne
11.4 Pozostałe schematy

11.4.1 Objaśnienia

Pompa ciepła/sprężarka

E1 Sprężarka

E1 IND Wskazanie pracy sprężarki

E2 Dogrzewacz elektryczny (wewnętrzny)

E2.E1 Wewnętrzny kocioł elektryczny stopień 1

E2.E2 Wewnętrzny kocioł elektryczny stopień 2

E2.F21 Zabezpieczenie przed przegrzaniem 

wewnętrznego dogrzewacza 

elektrycznego

E4x.T3 Czujnik CWU (E41.T3, E42.T3 itp.)

E4x.Q1x Zewnętrzny zawór trójdrożny CWU

E10.T2 Czujnik temperatury zewnętrznej

E11.G1 Pompa obiegowa instalacji grzewczej

E11.G1 IND/

SSM

Wskazanie pracy/alarm (pompa obiegowa 

instalacji grzewczej)

E11.T1 Czujnik temperatury obiegu zasilającego

E31.G33 Pompa płynu niezamarzającego 2

E51.B11 Ogranicznik różnicy ciśnień

E51.Q51 Zawór mieszający sieci ciepłowniczej

E71.E1 Dogrzewacz elektryczny/kocioł olejowy

E71.E1.G71 Pompa obiegowa 1 (obieg kotła)

E71.E1.E1.B31 Zabezpieczenie przed przegrzaniem/alarm 

sumaryczny zewnętrznego dogrzewacza

E71.E1.Q71 Zawór mieszający dogrzewacza

E71.E1.Q72 Zawór mieszający dogrzewacza CWU

B11 Wejście zewnętrzne

Tab. 21 Pompa ciepła/sprężarka

Pompy obiegowe

G2 Pompa czynnika grzewczego

G2.F13 Wyłącznik przeciążeniowy silnika pompy 

czynnika grzewczego

G3 Pompa płynu niezamarzającego

G3.F13 Wyłącznik przeciążeniowy silnika pompy 

płynu niezamarzającego

Tab. 22 Pompy obiegowe

Automatyczne bezpieczniki

F1 Automatyczny bezpiecznik sprężarki

F2 Automatyczny bezpiecznik dogrzewacza 

elektrycznego

F3 Automatyczny bezpiecznik pompy ciepła

F4 Automatyczny bezpiecznik  opcja 

dodatkowa

F13 Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe 

silnika sprężarki

F21 Zabezpieczenie przed przegrzaniem 

grzałki elektrycznej

Tab. 23 Automatyczne bezpieczniki

Styczniki/przekaźnik

K1 Stycznik sprężarki

K2 Stycznik dogrzewacza elektrycznego 

stopień 1

K3 Stycznik dogrzewacza elektrycznego 

stopień 2

K10 Przekaźnik presostatu wysokiego 

ciśnienia

K11 Przekaźnik sprężarki

Tab. 24 Styczniki/przekaźnik

Czujnik

T1 Czujnik temperatury obiegu zasilającego

T2 Czujnik temperatury zewnętrznej

T6 Czujnik temperatury gazu gorącego

T8 Odpływ czynnika grzewczego

T9 Dopływ czynnika grzewczego

T10 Dopływ płynu niezamarzającego

T11 Odpływ płynu niezamarzającego

Tab. 25 Czujnik

Inne

TR1 Transformator

P2 Alarm sumaryczny

Q1 Moduł łagodnego startu

Q21 Zawór trójdrożny

Rego Centrala sterująca

X1/X2 Listwa zaciskowa

Tab. 26 Inne:
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Przyłącze elektryczne
11.4.2 Schemat przyłączeń zewnętrznych Greenline HE E21 - E28

Rys. 39 Schemat przyłączeń zewnętrznych Greenline HE E21 - E28
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Przyłącze elektryczne
11.4.3 Przegląd połączenia centrali elektrycznej  Greenline HE E21 - E28

Rys. 40 Przegląd połączenia centrali elektrycznej Greenline HE E21 - E28

1 Zasilanie centrali elektrycznej prądem
2 Taryfa nocna (tańsza)
3 Kontrola taryfy
4 Licznik prądu przy taryfie nocnej
5 Taryfa normalna
6 Licznik prądu przy taryfie normalnej
7 Sprężarka
8 Sygnał taryfy niskiej
9 Centrala sterująca, pompa czynnika grzewczego/płynu 

niezamarzającego
10 Grzałka elektryczna (E2)

8 9 107
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Przyłącze elektryczne
11.4.4 Schemat przyłączeń zewnętrznych Greenline HE E21 - E28

Rys. 41 Schemat przyłączeń zewnętrznych Greenline HE E21 - E28
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Przyłącze elektryczne
11.4.5 Schemat przyłączeń zewnętrznych Greenline HE E21 - E28

Rys. 42 Schemat przyłączeń zewnętrznych Greenline HE E21 - E28
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Przyłącze elektryczne
11.4.6 Schemat obwodu głównego źródła energii  Greenline HE E21 - E28

Rys. 43 Schemat obwodu głównego źródła energii Greenline HE E21 - E28
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Przyłącze elektryczne
11.4.7 Schemat obwodu Greenline HE E21 - E28

Rys. 44 Schemat obwodu Greenline HE E21 - E28
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Przyłącze elektryczne
11.4.8 Schemat obwodu Greenline HE E21 - E28

Rys. 45 Schemat obwodu Greenline HE E21 - E28

A Wewnętrzna komunikacja RS 485 (kaskadowe połączenie 
pomp ciepła i regulator wielofunkcyjny)

B Zewnętrzna komunikacja magistrala Modbus/RS 485 
(system nadrzędny)

C Zasilanie prądem regulatora wielofunkcyjnego (do 9 
regulatorów wielofunkcyjnych i maks. 3 siłowniki zaworów, 
w tym ew. zawór mieszający dogrzewacza E71.E1.Q71).

Na zewnętrznych końcach pętli komunikacyjnej 
montowany jest opornik obciążeniowy. Należy 
wykorzystać rezystancję 120 omów 0,5 W.

B Wewnątrz: Opornik montowany jest pomiędzy 
zaciskiem przyłączeniowym 50 i 51 (zewnętrzne 
jednostki łańcucha komunikacji).

B Na zewnątrz: Opornik montowany jest pomiędzy 
zaciskiem przyłączeniowym 54 i 55 (zewnętrzne 
jednostki łańcucha komunikacji).

A

C

B
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Przyłącze elektryczne
11.4.9 Schemat przyłączeń zewnętrznych Greenline HE D36 - D43

Rys. 46 Schemat przyłączeń zewnętrznych Greenline HE D36 - D43
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Przyłącze elektryczne
11.4.10 Przegląd połączenia centrali elektrycznej  Greenline HE D36 - D43

Rys. 47 Przegląd połączenia centrali elektrycznej Greenline HE D36 - D43

1 Zasilanie centrali elektrycznej prądem
2 Taryfa nocna (tańsza)
3 Kontrola taryfy
4 Licznik prądu przy taryfie nocnej
5 Taryfa normalna
6 Licznik prądu przy taryfie normalnej
7 Sprężarka
8 Sygnał taryfy niskiej
9 Centrala sterująca, pompa czynnika grzewczego/płynu 

niezamarzającego
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Przyłącze elektryczne
11.4.11 Schemat przyłączeń zewnętrznych Greenline HE D36 - D43

Rys. 48 Schemat przyłączeń zewnętrznych Greenline HE D36 - D43
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Przyłącze elektryczne
11.4.12 Schemat przyłączeń zewnętrznych Greenline HE D36 - D43

Rys. 49 Schemat przyłączeń zewnętrznych Greenline HE D36 - D43
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Przyłącze elektryczne
11.4.13 Schemat obwodu głównego źródła energii  Greenline HE D36 - D43

Rys. 50 Schemat obwodu głównego źródła energii Greenline HE D36 - D43
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Przyłącze elektryczne
11.4.14 Schemat obwodu Greenline HE D36 - D43

Rys. 51 Schemat obwodu Greenline HE D36 - D43
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Przyłącze elektryczne
11.4.15 Schemat obwodu Greenline HE D36 - D43

Rys. 52 Schemat obwodu Greenline HE D36 - D43

A Wewnętrzna komunikacja RS 485 (kaskadowe połączenie 
pomp ciepła i regulator wielofunkcyjny)

B Zewnętrzna komunikacja magistrala Modbus/RS 485 
(system nadrzędny)

C Zasilanie prądem regulatora wielofunkcyjnego (do 9 
regulatorów wielofunkcyjnych i maks. 3 siłowniki zaworów, 
w tym ew. zawór mieszający dogrzewacza E71.E1.Q71).

Na zewnętrznych końcach pętli komunikacyjnej, 
pomiędzy A i B, montowany jest opornik obciążeniowy. 
Należy wykorzystać rezystancję 120 omów 0,5 W.

B Wewnątrz: Opornik montowany jest pomiędzy 
zaciskiem przyłączeniowym 50 i 51 (zewnętrzne 
jednostki łańcucha komunikacji).

B Na zewnątrz: Opornik montowany jest pomiędzy 
zaciskiem przyłączeniowym 54 i 55 (zewnętrzne 
jednostki łańcucha komunikacji).
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Akcesoria
12 Akcesoria

12.1 Regulator wielofunkcyjny

Rys. 53 Regulator wielofunkcyjny  czujnik temperatury 
pokojowej/regulator temperatury pokojowej

1 Przycisk dostępności (podczas normalnej pracy nie działa)
2 Przycisk zwiększania
3 Przycisk zmniejszania

Programowalny regulator wielofunkcyjny, który przez 
Exoline komunikuje się z centralą sterującą pompy 
ciepła; można go wykorzystać jako czujnik temperatury 
pokojowej/regulator temperatury pokojowej. Regulator 
może również sterować dodatkowym obiegiem z 
zaworem mieszającym, np. w układzie sterowania 
podgrzewaniem basenu i CWU, za pomocą dołączonych 
czujników zewnętrznych. Za pomocą regulatora można 
również indywidualnie sterować ilością ogrzewania i 
chłodzenia.

Przyłączanie regulatora wielofunkcyjnego

Rys. 54 Przyłączanie regulatora wielofunkcyjnego

DI 1 Sygnał alarmowy (SSM) przyłączany jest między 32 a 40.
DO 1 Pompa obiegowa przyłączana jest między 20 a 22.

B Zasilanie regulatora wielofunkcyjnego przyłączane 
jest do zacisku 404 i 408 zgodnie ze schematem 
obiegu pompy ciepła (  rysunek 44 i rysunek 51), 
patrz także dokumentacja dołączona do regulatora 
wielofunkcyjnego.

B Przyłącze 42 przyłączane jest do zacisku 51 pompy 
ciepła, przyłącze 43 przyłączane jest do zacisku 50 
pompy ciepła zgodnie ze schematem obiegu pompy 
ciepła (  rysunek 44 i rysunek 51).

Ustawienia parametrów w menu

W celu sterowania akcesoriami należy ustawić w 
regulatorze dwa parametry, pozostałe ustawienia 
wprowadzane są przez centralę sterującą pompy ciepła.

B Parametr 78: PLA. Należy zawsze ustawić wartość 1.

B Parametr 79: ELA. Należy ustawić tutaj numer 
jednostki (1-9) +20, tj. 21-29.

Ustawienia parametrów w menu

Ustawić parametry: Wcisnąć jednocześnie przyciski 
Zwiększ i Zmniejsz i przytrzymać je przez 5 sekund, aż 
na wyświetlaczu pojawi się wskazanie serwisowe. 

Następnie wcisnąć dwa razy przycisk Zwiększ. Można 
przechodzić między parametrami, wciskając przyciski 
Zwiększ i Zmniejsz. Po wybraniu właściwego parametru 
wcisnąć przycisk dostępności  wówczas wyświetli się 
wartość parametru, a numer parametru znika. 

Można teraz zmienić wartość parametru za pomocą 
przycisków, przytrzymując wciśnięty przycisk Zwiększ 
lub Zmniejsz. Wówczas zmienia się wartość wskazywana 
na wyświetlaczu.

Regulator wielofunkcyjny może 
zainstalować i uruchomić wyłącznie 
uprawniony instalator.

Instalację i adresowanie regulatora 
wielofunkcyjnego należy wykonać przed 
wprowadzeniem ustawień w centrali 
sterującej.
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Akcesoria
Potwierdź/Anuluj: Aby zatwierdzić zmianę parametru, 
należy jeszcze raz wcisnąć przycisk dostępności, 
wówczas wyświetlacz wróci do wskazania numeru 
parametru.

Cofnij: Po ok. 1 minucie lub po jednoczesnym wciśnięciu 
w menu przycisków Zwiększ lub Zmniejsz wyświetlacz 
wraca do zwykłego wskazania. Po ostatnim parametrze 
na wyświetlaczu pojawia się komunikat Exit.

12.2 Moduł łagodnego startu

Rys. 55 Moduł łagodnego startu (Q1) przyłączony do 
listwy zaciskowej (X1) pompy ciepła

Instalacja i uruchomienie modułu łagodnego startu

B Ostrożnie otworzyć pokrywę modułu łagodnego 
startu, wsuwając mały śrubokręt w podłużne otwory 
znajdujące się z tyłu modułu, zaznaczone na rysunku 
strzałkami. Otwory umieszczone są na górze i na dole 
(  rysunek 56).

B  Ustawić potencjometry na następujące wartości: 2, 4, 
5, patrząc od góry i od dołu, następnie ostrożnie 
zamontować na module pokrywę (  rysunek 56 ).

B Sprawdzić, czy od pompy ciepła odcięte zostało 
napięcie zasilania.

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

Podczas instalacji akcesoriów należy 
zastosować czujnik PT1000. Silnik 
mieszacza musi posiadać sygnał sterujący 0-
10 V.

Jeśli stosowana jest pompa obiegowa bez 
sygnału alarmowego (SSM), należy 
mostkować zaciski 32 i 40 (  rysunek 54).

Moduł łagodnego startu może zainstalować 
i uruchomić wyłącznie uprawniony 
instalator.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: przez porażenie 
prądem!

B Przed wykonywaniem prac na części 
elektrycznej należy odłączyć urządzenie 
od źródła napięcia.
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Akcesoria
B Odkręcić od szyny montażowej pozostałe zaciski 22, 
23, 24 oraz A1 i A2 i odgiąć je ostrożnie, przy czym 
podłączone kable mają być nadal przyłączone. 
Następnie zamontować na szynie moduł łagodnego 
startu.

B Podłączyć po odpowiedniej stronie modułu 
łagodnego startu podłączone wcześniej kable: L1 
czarny, L2 brązowy, L3 szary.

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

Rys. 56 Ustawienia modułu łagodnego startu

1 Moduł łagodnego startu z pokrywą (strzałki wskazują 
znajdujące się z tyłu modułu otwory wykorzystywane 
podczas zdejmowania pokrywy)

2 Moduł łagodnego startu bez pokrywy
3 Ustawienia potencjometrów

31
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Uwaga: na potencjometrach znajduje się 
krzyżyk ze strzałką wskazującą właściwy 
numer.
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Akcesoria
12.3 Ogranicznik prądu

Ogranicznik prądu można podłączyć do instalacji. Jest to 
trójfazowy przekaźnik kontrolny posiadający regulowaną 
funkcję ‘over , ‘under  lub ‘okno . Jeśli minimalną 
wartość zmierzonego prądu ustawiono na wartość 
wyższą od maksymalnej, to migają wskaźniki Min. i Maks. 

Przyłączenie/przełączenie

Ogranicznik prądu należy przyłączać/przełączać przy 
odłączonym dopływie prądu. Uwaga, kiedy instalacja 
pracuje, kable transformatorów prądu również znajdują 
się pod napięciem. Jeśli nie można odłączyć prądu, 
podczas pracy z przekaźnikiem nadzorczym należy je 
zewrzeć.

Jeśli w momencie włączania jednostki występuje błąd, 
przekaźniki wyjścia pozostają w pozycji off i zapala się 
wskaźnik odpowiedniej wartości granicznej. 

Nadzór przeciwprzeciążeniowy (Over)

Jeśli zmierzona wartość prądu którejś z faz przekracza 
ustawienie maks./wartość maks. zabezpieczenia 
przeciwprzeciążeniowego, to uruchamia się ustawiony 
timer opóźniający Delay (miga czerwona dioda Maks.). 

Po odliczeniu czasu przez timer (świeci czerwona dioda) 
przekaźniki wyjścia ustawiają się w pozycji off (gaśnie 
żółta dioda). Przekaźniki wyjścia ustawiają się w pozycji 
on (świeci żółta dioda), kiedy na wszystkich fazach 
wartość spada poniżej ustawienia min./wartości min. 
zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego (gaśnie 
czerwona dioda).

Rys. 57 Podłączenie prądu do ogranicznika prądu

Rys. 58 Ustawienie potencjometrów na ograniczniku 
prądu

1 Ustawienie 10
2 Patrz dane w tabeli ( 27)
3 Ustawienie 10
4 Ustawienie 0

Ogranicznik prądu może zainstalować i 
uruchomić wyłącznie uprawniony instalator.
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Bezpiecznik 
główny 

Liczba przejść w 
transformatorze prądu

15,75 kW, moc dogrz. 
elektr. maks./min. %

9 kW, moc dogrz. 
elektr. maks./min. %

5,6 kW, moc dogrz. 
elektr. maks./min. %

50 2 50/25 50/35 50/40

63 2 60/40 60/50 60/55

80 2 80/55 80/65 80/70

100 2 100/75 100/85 100/90

125 1 62/50 62/55 62/58

160 1 80/65 80/70 80/75

200 1 100/87 100/90 100/95

Tab. 27 Tabela ograniczenia prądu
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Kontrola funkcji
13 Kontrola funkcji 

13.1 Obieg czynnika chłodniczego

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

 rysunek 59.

Rys. 59

Jeśli pęcherze nie znikają:

B Należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

13.2 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 dolnego źródła (ciecz 
zabezpieczającą przed zamarzaniem) 
(  rozdział 10.1).

13.3 Ciśnienie robocze w instalacji 
grzewczej

B Uzupełnić medium do uzyskania wymaganego 
ciśnienia (zależnie od wysokości budynku).

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

Więcej informacji na temat ciśnienia roboczego patrz 
(  Rozdział 10.11).

W obieg czynnika chłodniczego mogą 
ingerować wyłącznie przedstawiciele 
autoryzowanych serwisów.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Wyciek trujących 
gazów!
Obieg czynnika chłodniczego zawiera 
substancje, które podczas uwalniania lub 
przy kontakcie z otwartym ogniem mogą 
tworzyć trujące gazy. Gazy te nawet w 
niskim stężeniu powodują trudności z 
oddychaniem. 

B W razie stwierdzenia nieszczelności 
obiegu czynnika chłodniczego 
natychmiast opuścić pomieszczenie 
zainstalowania i wywietrzyć je.
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PRZESTROGA: Urządzenie może ulec 
uszkodzeniu

B Wodę grzejną należy uzupełniać tylko 
przy zimnym urządzeniu.

Wskazanie na manometrze

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

4 bar Maksymalne ciśnienie napełnienia przy 
maksymalnej temperaturze: nie może 
zostać przekroczone (zawór 
bezpieczeństwa otwiera się).

Tab. 28 Ciśnienie robocze

Przed napełnieniem instalacji wąż napełnić 
wodą (pozwala to uniknąć przedostania się 
powietrza do wody grzejnej).
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Przegląd
14 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 Skontrolować rejestr alarmów (więcej informacji 
podanych jest w instrukcji centrali sterującej).

Kontrola działania

B Podczas prac serwisowych należy przeprowadzić 
kontrolę działania ( strona 64).

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. 60

B Zamontować filtr ponownie w odwrotnej kolejności.

Wziernik

Kontrola wziernika znajdującego się w pompie ciepła. Po 
uruchomieniu we wzierniku przez około minuty mogą 
być widoczne pęcherzyki. Po ok. minucie pęcherzyki 
znikają. Jeśli pęcherzyki nie znikają, oznacza to, że 
wystąpił błąd. Może on wynikać z braku czynnika 
chłodniczego. W niektórych warunkach 
eksploatacyjnych pęcherzyki mogą pojawiać się również 
wtedy, gdy jest wystarczająca ilość czynnika 
chłodniczego (  rysunek 59 i rysunek 61).

B Jeśli pęcherze nie znikają, należy skontaktować się z 
przedstawicielem serwisu.

Rys. 61 Wziernik

Kontrola ciśnienia roboczego czynnika grzewczego/
płynu niezamarzającego

Skontrolować ciśnienie robocze za pomocą 
ciśnieniomierza, więcej informacji na temat ciśnienia 
roboczego patrz (  rozdział 10.11/ 13.3).

NIEBEZPIECZEŃSTWO: przez porażenie 
prądem!

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

Serwis i konserwację obiegu czynnika 
chłodniczego wykonuje certyfikowany 
personel.
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Przegląd
Konserwacja oraz kontrola instalacji

Ogólne reguły związane z (WE) nr 842/2006:

Wszyscy, którzy zajmują się lokalizacją wycieków lub 
obsługują czynnik chłodniczy, np. wprowadzają go do 
obiegów lub usuwają, powinni posiadać certyfikat 
poświadczające ich kompetencje w zakresie danej 
czynności oraz wiedzę na temat rozporządzenia w 
sprawie gazów fluorowanych oraz innych właściwych 
przepisów krajowych. 

System hermetycznie zamknięty: System, którego 
wszystkie jednostki zawierające czynnik chłodniczy są 
uszczelnione poprzez zespawanie, zlutowanie lutem 
twardym lub innego rodzaje trwałe połączenie. W skład 
systemu mogą wchodzić zamknięte zawory i zamknięte 
króćce serwisowe, które w zadowalający sposób 
umożliwiają naprawy lub demontaż. W systemie 
stwierdzono wyciek poniżej 3 g rocznie przy ciśnieniem 
wynoszącym co najmniej jedną czwartą dopuszczalnego 
ciśnienia maksymalnego.

Instalator powinien przestrzegać 
obowiązujących zasad oraz przepisów, jak 
również zaleceń dostawcy.

Pompy ciepła Greenline HE to zamknięte 
hermetycznie systemy, dlatego zbędna jest 
w tym przypadku doroczna kontrola pod 
kątem wycieków.
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Ochrona środowiska
15 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 recyklingowi lub utylizacji.    
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