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Proszę najpierw przeczytać! 

 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera istotne wskazówki dotyczące obchodzenia się z urządzeniem, 

stanowi jego część i powinna być przechowywana w pobliżu pompy ciepła. Nie należy jej wyrzucać 

przez cały okres eksploatacji. 

 

Należy dopilnować, aby wszyscy użytkownicy urządzenia przed przystąpieniem do wykonywania 

czynności zapoznali się z jej uwagami. W przypadku przekazania pompy ciepła kolejnemu 

użytkownikowi należy przekazać mu również niniejszą instrukcję.  

 

Przed przystąpieniem do montażu i uruchomienia pompy ciepła SUN należy szczegółowo zapoznać 

się z niniejszą instrukcją, a w szczególności z rozdziałem dotyczącym bezpieczeństwa, aby wykluczyć 

ewentualne ryzyko utraty zdrowia lub powstania szkód materialnych. Wszystkie zawarte tu 

wskazówki powinny być stosowane bez pomijania któregokolwiek punktu. 

Należy zwrócić się do serwisu lub producenta w przypadku, gdyby niniejsza instrukcja zawierała opisy 

niezrozumiałe bądź niejednoznaczne. 

 

Instrukcja obsługi jest przeznaczona wyłącznie dla osób użytkujących lub instalujących pompę ciepła. 

Jej zawartość jest prawnie chroniona i nie wolno bez pisemnej zgody producenta tłumaczyć, 

powielać, przetwarzać (w tym: na nośniki elektroniczne) w całości lub częściowo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80-557 Gdańsk • ul. Narwicka 2G 

tel./fax.: +48 58 344 66 90 

www.sunenergy.pl e-mail: biuro@sunenergy.pl;  

 

SERWIS: 

tel.: +48 58 344 66 90 wew.105 
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1. Informacje ogólne oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania 

 

1.1 Wstęp 

Niniejsza instrukcja dotyczy instalacji, obsługi oraz konserwacji pompy ciepła SUN 90. 

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz uwagi dotyczące instalacji i działania urządzeń zawarte 

w niniejszej instrukcji są aktualne w momencie wydruku. Producent zastrzega sobie prawo do 

wprowadzenia zmian w niniejszej instrukcji w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Wszelkie 

informacje podane poniżej w tym parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego. 

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane:  

• niewłaściwym użyciem urządzeń lub niezgodnym z przeznaczeniem, 

• stosowanie niedopuszczonych części zamiennych, 

• wprowadzanie nieautoryzowanych modernizacji oraz dowolnego rodzaju zmian 

technicznych, 

• nieprawidłową zmianą ilości czynnika chłodniczego, 

• nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi i instalacji, 

• nieprzestrzeganiem obowiązujących norm. 

 

1.2 Objaśnienie symboli 

 

Ten symbol oznacza niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia 

 

 

Ten symbol oznacza niebezpieczeństwo uszkodzenia lub 
zniszczenia urządzenia lub zanieczyszczenia środowiska 

 

 
Ten symbol oznacza wskazówkę ułatwiającą obsługę urządzenia 

 

1.3 Zasady bezpieczeństwa 

 

Pompa ciepła nie może być obsługiwana przez dzieci oraz osoby dorosłe o ograniczonej 
sprawności ruchowej, zmysłowej i intelektualnej. 

 

 

Pompa ciepła nie może być obsługiwana przez osoby nie przeszkolone lub szczegółowo 
zapoznane z instrukcją obsługi. 
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W pomieszczeniu technicznym pompy ciepła nie mogą przebywać dzieci bez nadzoru 
osób dorosłych. 

 

 

Pompa ciepła musi być używana tylko ze wszystkimi podłączonymi mediami strony 

ziębniczej i grzejnej. Układ grzewczy musi być zaprojektowany jako zamknięty, zgodnie 

z normą PN-EN 12828. Inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem, które 

wyklucza odpowiedzialność za ewentualne powstałe szkody. 

 

 

Podczas prac należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony środowiska. 

 

 

Wszystkie prace instalatorskie oraz serwisowe należy zlecić odpowiednio 

wykwalifikowanemu personelowi z uprawnieniami elektrycznymi oraz ze świadectwem 

kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (czynników chłodniczych). 

 

 

Pompa ciepła musi być zamontowana wewnątrz budynku, na stabilnym i poziomy 
podłożu, zdolnym wytrzymać jej ciężar. Nie może być przechowywana w temperaturach 
ujemnych, a pomieszczenie w której będzie pracować powinno mieć temperaturę min. 

5°C. Wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%-bez kondensacji pary. 
 

 

Naprawy urządzenia może dokonywać tylko uprawniona firma instalacyjna. 

Niewłaściwie jej przeprowadzenie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa 

użytkownika i pogorszyć pracę urządzenia. 

 

 

Przed przystąpieniem do prac należy odłączyć urządzenie od napięcia elektrycznego 
i sprawdzić jego brak w obwodach. Należy zabezpieczyć przed przypadkowym 
włączeniem zasilania przez osoby trzecie. 

 

 

Pompy ciepła zawierające czynnik chłodniczy  w ilości większej niż 3 kg muszą być 
kontrolowane przez kwalifikowany personel, zgodnie z rozporządzeniem Unii 
Europejskiej WE nr 842/2006, co najmniej razy na dwanaście miesięcy w celu 
sprawdzenia, czy system jest szczelny. 

 

 

1.4 Ryzyko resztkowe 

 

Pomimo tego, że pompa ciepła SUN 90 została zaprojektowana w taki sposób, aby była 
bezpieczna w użytkowaniu oraz wykonana jest z najwyższej jakości podzespołów 
istnieje ryzyko wystąpienia rozszczelnienia się układu chłodniczego lub zadziałania 
zaworu bezpieczeństwa czego skutkiem będzie wyciek czynnika chłodniczego do 
atmosfery. W takiej sytuacji należy niezwłoczne wezwać serwis oraz zachować środki 
ostrożności – patrz pkt.5 niniejszej instrukcji. 
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1.5 Transport i dostawa 

 

W czasie transportu pompy ciepła należy zachować ostrożność. 
Pompa ciepła należy przewozić i przechowywać w pozycji pionowej w suchym miejscu. 

Niedopuszczalne jest przechylanie urządzenia po kątem większym niż 45°. Nie 

spełnienie tego warunku może doprowadzić do trwałego jego uszkodzenia. 

 

 

Przenoszenie i podnoszenie pompy ciepła może odbywać się wyłącznie za podstawę. 
Niedopuszczalne jest podnoszenie lub przesuwanie pompy ciepła za obudowę, gdyż nie 
jest ona elementem konstrukcyjnym i może ulec deformacji. Niedopuszczalne jest 
przenoszenie pompy ciepła za króćce podłączeniowe, gdyż grozi to rozszczelnieniem 
układu chłodniczego. 

 

 

Z uwagi na znaczną masę urządzenia zaleca się przenoszenie jej za pomocą wózków 

widłowych. W czasie transportu urządzenie musi być zabezpieczone przed możliwością 

przesuwania się. 
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Pompa ciepła wyposażona jest w zabezpieczenia transportowe, które należy zdjąć przed 

pierwszym uruchomieniem urządzenia. Zabezpieczenie transportowe nie zwalnia 

z przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas transportu i dostawy na miejsce przeznaczenia. 

 

 

2. Zastosowanie pompy ciepła SUN 

 
Urządzenie może być użytkowane tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. 

 

Pompa ciepła SUN 90 jako źródło ciepła dla budynków przeznaczona jest do celów grzewczych oraz 

przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ze względu na swoją moc grzewczą dedykowana jest 

szczególnie dla średnich i dużych obiektów. W okresie letnim, przy niewielkiej modyfikacji instalacji, 

może być również źródłem chłodu dla klimatyzowania budynków. 

 

Pompa ciepła SUN 90 została wyposażone w technologię umożliwiającą uzyskiwanie wysokich 

temperatur zasilania do 63°C bez wyraźnego spadku efektywności energetycznej COP w całym 

zakresie temperatur dolnego źródła ciepła. Cecha ta pozwala na zastosowanie tego urządzenia 

w obiektach starszego typu bądź w obiektach użyteczności publicznej z wyższymi wymaganiami dla 

ciepłej wody. 

 

 

Pompa ciepła może pracować tylko w zakresie określonym parametrami technicznym 
pkt.3.3. 

 

 

3. Budowa, opis i zasada działania urządzenia 

 

3.1 Zasada działania pompy ciepła SUN 

Pompy ciepła SUN są urządzeniami, które wykorzystują darmową energię zgromadzoną w ziemi do 

ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Niskotemperaturowa energia 

zgromadzona w ziemi jest pobierana za pomocą układów tzw. dolnego źródła (strona chłodząca). 

Mogą to być kolektory gruntowe w których nośnikiem energii jest ziębiwo (potocznie solanka), układ 

studni głębinowych, gdzie nośnikiem energii jest woda lub ciepło technologiczne. Schematycznie 

zasada działania pompy ciepła pokazana jest na poniższym rysunku. 

Pompa ciepła składa się w głównej mierze z czterech podstawowych elementów niezbędnych 

do transformacji niskotemperaturowej energii na poziom użytecznej temperatury: 

1 – sprężarki, w której następuje wzrost ciśnienia i temperatury czynnika chłodniczego, 

2 – parownika, w którym zachodzi proces odparowania ciekłego czynnika pod wpływem energii 

dolnego źródła, 

3 – skraplacza, w którym następuje przekazanie ciepła do instalacji tzw. górnego źródła podczas 

skraplania gorących par czynnika chłodniczego, 

4 – zaworu rozprężnego, w którym czynnik dławiony jest do niższego ciśnienia. 
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Wszystkie te elementy tworzą hermetyczną całość, w której krąży czynnik chłodniczy wykonujący 

pracę przy udziale energii elektrycznej. 

 

 

3.2 Budowa pompy ciepła SUN 

Budowa pompy ciepła SUN 90 (wersja standard) przedstawiona jest na poniższym rysunku: 
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Układ chłodniczy ze wszystkimi swoimi urządzeniami takimi jak: sprężarka scroll, wymienniki ciepła, 

zawór rozprężny, zasobnik cieczy oraz inne zabudowany jest na ramie modułu chłodniczego, która 

następnie mocowana jest za pomocą wibroizolatorów do ramy obudowy pompy ciepła. Rozwiązanie 

to ma ograniczyć przenoszenie drgań pracującej sprężarki do otoczenia. Rama obudowy jest 

konstrukcją nośną dla podstawowych podzespołów pompy ciepła. Do niej za pomocą wkrętów 

mocowane są pokrywy od górnej strony obudowy. Od wewnętrznej strony pokryw przyklejona jest 

wielowarstwowa izolacja zapewniająca cichą pracę urządzenia. Pompa ciepła spoczywa na stopach 

wibroizolacyjnych oddzielających ją od podłoża. 

Od strony czołowej znajduje się interfejs użytkownika oraz moduł automatyki i elektryki. Od tyłu 

znajdują się króćce do podłączenia mediów strony chłodzącej i grzejnej. 

Uwaga: Pompa ciepła SUN 90 może występować w wersji z króćcami strony chłodzącej i grzejnej 

wychodzącymi od górnej strony obudowy. 

Wszystkie podłączenia zasilania i sterowania znajdują się na górnej pokrywie obudowy. Tabliczka 

znamionowa naklejana jest na górnej pokrywie obudowy. 

 

3.3 Dane techniczne pompy ciepła SUN 

  SUN 90 

parametry wydajnościowe       

moc grzewcza PH [kW] 
(1) 

 90,5 

pobór mocy elektr. PE [kW] 
(1) 

 20,3 

współczynnik efekt. COP 
(1) 

 4,48 

moc grzewcza PH [kW] 
(2) 

 86,6 

pobór mocy elektr. PE [kW] 
(2) 

 24,8 

elektryczność       

napięcie zasilania V/Hz  400/3/50 

max. pobór prądu [A]  67 

max. pobór mocy [kWe]  38,0 

prąd rozruchowy [A]  z użyciem softstartu: 196 A 

układ chłodniczy       

typ sprężarki  hermetyczna spiralna 

regulacja wydajności  on - off 

czynnik chłodniczy  R410A 

ilość czynnika chłodniczego  18 

max. ciśnienie PS [bar]  45,0 

min. ciśnienie [bar]  1,7 

strona chłodnicza       

medium  wodny roztwór glikolu propylenowego 

zakres stosowania [°C]  -5 ÷ +20 

nom. przepływ [m
3
/h] 

(3) 
 21,3 

różnica temperatur [K]  3 ÷ 5 

max. opory hydraulicz. [kPa]  65 

przyłącza  wersja króćce do tyłu: Dn65 PN16; wersja króćce do góry: gwint. zew. G2” 

max. ciśnienie [bar]  wersja króćce do tyłu: 10 bar, wersja króćce do góry: 6 bar 
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strona grzejna       

medium  woda 

zakres stosowania [°C]
  +25 ÷ +63 

nom. przepływ [m
3
/h]  15,7 

różnica temperatur [K]  5 ÷ 7 

max. opory hydraulicz. [kPa]  45 

przyłącza  wersja króćce do tyłu: Dn50 PN16; wersja króćce do góry: gwint. zew. G2” 

max. ciśnienie [bar]  wersja króćce do tyłu: 10 bar, wersja króćce do góry: 6 bar 

wymiary       

wym. gabaryt. [sz. x gł. x wys.]  886 x 890 x 1694 

masa [kg]  540 

rodzaj ochrony IP  IP30 

poziom hałasu dB(A)  61 

       

(1) dla warunków pracy B0/W35 wg PN-EN 14511, 
(2) dla warunków pracy B0/W45 wg PN-EN 14511, 
(3) medium dolnego źródła: 33% wodny roztwór glikolu propylenowego, 

 

 

4. Warunki montażu pompy ciepła 

 

 

Montaż i instalacja pompy ciepła może być przeprowadzona wyłącznie przez 

autoryzowaną firmę. 

 

Pompę ciepła należy ustawić na stabilnym podłożu, zdolnym wytrzymać jej ciężar eksploatacyjny 

wraz z rurociągami wypełnionymi płynami, najlepiej na posadzce betonowej lub na fundamencie. 

Regulowane stopy pompy ciepła umożliwiają wypoziomowanie i stabilne położenie urządzenia. 

 
 

Wszystkie podłączenia hydrauliczne pompy ciepła SUN 90 znajdują się z tyłu urządzeń wg poniższego 

rysunku. 
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Podczas podłączania pompy ciepła do rurociągów instalacji dolnego i górnego źródła 

należy zawsze dostosować instalacje do pompy ciepła - nigdy odwrotnie. Króćce nie są 

przystosowane do przenoszenia dużych obciążeń. Zbyt mocne pociągnie króćców 

podłączeniowych może doprowadzić do rozszczelnienie układu chłodniczego. 

Celem wyrównania położenia należy stosować łączniki amortyzacyjne (kilku 

milimetrowe różnice). 

 

 

 
 

 

4.1 Warunki lokalizacyjne 

• Pompy ciepła SUN są przystosowane do zabudowy wewnątrz pomieszczeń. Pomieszczenie 

powinno być suche o max. wilgotności 80% i zapewniać temperaturę nie niższą niż +5°C. 

W związku z tym, w razie takiej potrzeby powinno być ogrzewane. 
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• Zaleca się instalować pompę ciepła w pomieszczeniu wydzielonym. Wysokość pomieszczenia 

nie powinna być mniejsza niż 2,30m. Wysokość prześwitu w przejściach pod podwieszonymi 

częściami instalacji powinna być nie mniejsza niż 2,1 m. 

• Pomieszczenie powinno mieć drzwi otwierające się na zewnątrz o min. wymiarach prześwitu 

90x180cm. Ściany i posadzki powinny być łatwe do utrzymania w czystości i niepylące 

(terakota, glazura, tynk). 

• Powierzchnia pomieszczenia powinna umożliwić swobodny montaż i dostęp do pompy 

ciepła, pomp obiegowych, zbiorników, wymienników ciepła i armatury hydraulicznej. 

• Minimalne odległości pompy ciepła od ścian lub innych elementów instalacji przedstawia 

poniższy rysunek: 

  

wersja standard wersja „A” 

(1) – wymiar może być inny ze względu na rzeczywistą konfigurację instalacji dolnego 

i górnego źródła (ilość pomp ciepła, dostęp do urządzeń). 

 

• Pomieszczenie techniczne, w którym będzie zainstalowana pompa ciepła należy wyposażyć 

w kratkę ściekową z odprowadzeniem do kanalizacji. 

• Do pomieszczenia technicznego należy doprowadzić instalację wodociągową zakończoną 

zaworem antyskażeniowym. 

• Do pomieszczenia technicznego należy doprowadzić instalację elektryczną 400V/3~/50Hz dla 

pompy ciepła oraz pozostałych urządzeń instalacji. 

• W przypadku, gdy jako medium dolnego źródła zastosowano roztwór glikolu etylenowego, 

w pomieszczeniu pompy ciepła typu solanka-woda, musi być zapewniona wymiana powietrza 



Instrukcja obsługi pompy ciepła SUN 90  

 

D-04.010 PL 03/2015 
13 

 

gwarantująca nie przekroczenie granicznego stężenia etylenu w powietrzu tj. 0,006 kg/m3 

wg PN-EN 378-1. 

• Pomieszczenie techniczne, w którym zamontowana jest pompa ciepła SUN 90, usytuowane 

poniżej poziomu terenu lub na piętrach niemających odpowiednich wyjść awaryjnych musi 

mieć minimalną kubaturę określoną wzorem zgodnie z PN-EN 378 – 1,3: 

[ ]3

44,0
m

m
V =  

W przypadku, gdy poziom podłogi pomieszczenia znajduje się poniżej poziomu przyległego 

terenu, a kubatura pomieszczenia jest mniejsza od wyliczonej z powyższego wzoru, 

pomieszczenie to musi być dodatkowo wyposażone w wentylację mechaniczną wyciągową 

z kanałem przy podłodze. 

Wydajność systemu wentylacji mechanicznej pomieszczenia pompy ciepła powinna wynosić, co 

najmniej: 

V = 14 m 2/3 , jednak nie więcej niż 15 pełnych wymian na godzinę 

w którym: 

V - strumień  powietrza, w litrach na sekundę; 

m - masa czynnika ziębniczego, napełniająca największą instalację ziębniczą, 

której jakakolwiek część znajduje się w pomieszczeniu (pompę ciepła), 

w kilogramach 

Należy zapewnić możliwość włączania i wyłączania wentylacji z kotłowni i w przypadku kotłowni 

usytuowanej pod ziemią dodatkowo z parteru. Wentylacja powinna być włączana w przypadku 

przebywania osób w kotłowni. 

• Pomieszczenie techniczne wraz z urządzeniami dodatkowymi i instalacją hydrauliczną 

powinno spełniać wymagania Rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

14.12.1994r. (z póżn. zm.) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie oraz wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 378-3:2000 

„Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

środowiska. Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista”.  

 

 

4.2 Hałas i drgania 

Pompa ciepła SUN90 posiada zwartą obudowę w kształcie prostopadłościany, której pokrywy 

izolowane są dźwiękochłonnie z wielowarstwowego materiału. Specjalny konstrukcja izolacji 

ogranicza rozprzestrzenianie się hałasu zarówno w powietrzu jaki i poprzez drgające blachy 

obudowy. 

Pompa ciepła posadowiona na stabilnym podłożu, wypoziomowana podczas pracy emituje hałas 

na poziomie 61 dB(A). 

Celem ograniczenia przenoszenia drgań zaleca się posadowienie pompy ciepła na specjalnie 

przygotowanym podłożu przedstawionym na poniższym rysunku:  
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1 – izolacja posadzki surowej, 2 – jastrych, 3 – warstwa dźwiękochłonna o gr.10-20mm, 

4 – betonowy fundament, zbrojony o min. gr.150mm. 

 

Punkty nacisku stóp wibroizolacyjnych przedstawia poniższy rysunek: 

 
 

 

Połączenie króćców pompy ciepła SUN zawsze powinno być realizowane za pomocą kompensatorów 

drgań w sposób podany na poniższym rysunku: 
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1 – króciec pompy ciepła, 2 – kompensator drgań, 3 – rurociąg instalacji. 

 

 

4.3 Instalacja dolnego źródła ciepła 

Wielkość dolnego źródła powinna być adekwatna do wydajności pompy ciepła oraz powinna 

uwzględniać warunki geologiczne podłoża, a także czas pracy urządzenia w ciągu całego okresu 

grzewczego. 

 

Zbyt mały kolektor gruntowy prowadzi do wychłodzenia podłoża i w dłuższym czasie do 
zatrzymania pracy pompy ciepła. 

 

• Przy wykonywaniu i napełnianiu instalacji dolnego źródła ciepła należy przestrzegać 

obowiązujących przepisów i zaleceń producenta. 

 

Należy zapewnić odpowiedni przepływ medium dolnego źródła z zachowaniem spadku 

temperatury na parowniku pompy ciepła w zakresie od 3 do 5 K. 

 

• Grunt używany do wypełnienia wykopów wokół rurociągów instalacji dolnego źródła nie 

może zawierać kamieni lub przedmiotów mogących uszkodzić rury. Zwróć szczególną wagę, 

aby podczas układania rurociągów instalacji kolektora gruntowego nie przedostały się do 

wnętrza rurociągów zanieczyszczenia lub żwir. Może to spowodować zatrzymanie pompy 

obiegowej oraz uszkodzić elementy instalacji. 

 

 

Wymagane jest zamontowanie filtra przed wejściem do pompy ciepła celem ochrony 

parownika przed zanieczyszczeniami. Dodatkowo konieczne jest zainstalowanie 

separatora mikropęcherzyków powietrza w instalacji źródła ciepła. 

 



Instrukcja obsługi pompy ciepła SUN 90  

 

D-04.010 PL 03/2015 
16 

 

• Przed napełnieniem instalacji dolnego źródła należy sprawdzić szczelność instalacji. 

• Instalację dolnego źródła ciepła należy wypełnić odpowiednio 33% lub 25% wodnym 

roztworem glikolu propylenowego w przypadku kolektora gruntowego poziomego lub 

pionowego. 

• Po wypełnieniu kolektora roztworem glikolu, przed pierwszym uruchomieniem pompy ciepła, 

należy bardzo dokładnie odpowietrzyć instalację dolnego źródła. 

 

Instalację dolnego źródła ciepła należy zabezpieczyć zaworem bezpieczeństwa oraz 

ciśnieniowym naczyniem przeponowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

• Należy zamontować układ zaworów do napełniania i opróżniania instalacji. 

• Należy zabezpieczyć wszystkie rurociągi strony chłodniczej wewnątrz pomieszczenia 

technicznego przed kondensacją wilgoci poprzez izolację termiczną. 

 

Do wykonania rurociągów instalacji dolnego źródła ciepła nie stosować kształtek i rur 

ocynkowanych ze względu na agresywność glikolu w stosunku do cynku. 

 

Pompy ciepła SUN mogą wykorzystywać wody gruntowe jako niskotemperaturowe źródło ciepła. 

Instalacja dolnego źródła składa się z dwóch studni czerpalnej i zrzutowej. Wody gruntowe 

przetłaczane są za pomocą pompy głębinowej przez wymiennik pośredni, w którym następuje odbiór 

ciepła, do drugiej studni zrzutowej. 

Ze względu na żywotność układu dolnego źródła oraz bezpieczeństwo pracy pompy ciepła wody 

gruntowe muszą spełniać odpowiednie wymagania fizyko-chemiczne wy poniższej tabeli: 

nazwa związku 
dopuszczalna zawartość zalecana zawartość 

[mg/l lub ppm] [mg/l lub ppm] 
pH 6 -10 7,5 -9 
siarczany SO4

2- do 150 do 70 

chlorki Cl (temp.+25°C) do 700 do 300 
wolny Cl2 do 1 do 0,5 
amoniak NH3 do 10 do 2 
azotany NO3

- do 100 do 100 
wolny kwas węglowy H2CO3 do 20 do 20 
żelazo Fe 

do 3,0 łącznie* do 0,2 
mangan Mn do 0,1 
O2 do 2 do 2 
wolny CO2 do 10 do 5 
Przewodność elektrolityczna 50 – 1000 µS/cm 50 – 500 µS/cm 

* pod warunkiem, że do studni nie dostanie się tlen poprzez nieszczelności lub gdy któraś z rur 

czerpalnych lub zrzutowych znajdzie się powyżej lustra wody 

 

Aby użyć wody gruntowej jako dolnego źródła ciepła woda musi mieć temperaturę min. 

+6°C w ciągu całego okresu grzewczego a studnia musi dostarczać w sposób ciągły 

odpowiednią ilość wody. Wymagany spadek temperatury wody od 3 do 5 K. 
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Wymagany jest pośredni wymiennik ciepła, który umożliwi pracę pompy ciepła 

w układzie zamkniętym. Instalację dolnego źródła ciepła należy wypełnić 15% wodnym 

roztworem glikolu propylenowego. 

 
 

4.4 Instalacja górnego źródła ciepła 

Połączenie pompy ciepła z instalacją hydrauliczną należy wykonać za pomocą elastycznych 
przewodów tłumiących drgania. 

Przed ostatecznym podłączeniem pompy ciepła do układu grzewczego konieczne jest przepłukanie 

instalacji. Zabrudzenia pozostające w instalacji mogą uszkodzić pompę ciepła. W późniejszym okresie 

eksploatacji usterki pompy ciepła mogą być również 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. Nie należy stosować 

żadnych dodatków służących do uzdatniania wody. Dopuszcza się stosowanie dodatków 

zwiększających pH wody. Zalecane pH wynosi 7,5 – 9. 

 

Instalację grzewczą należy zabezpieczyć zaworem bezpieczeństwa oraz ciśnieniowym 

naczyniem przeponowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

Wymagane jest zamontowanie filtra przed wejściem do pompy ciepła celem ochrony 

skraplacza przed zanieczyszczeniami. Dodatkowo może być konieczne zainstalowanie 

separatora mikropęcherzyków powietrza. 

 

 

Należy zapewnić odpowiedni przepływ wody przez skraplacz pompy ciepła 

z zachowaniem spadku temperatury w zakresie od 5 do 7 K. 

Połączenie pompy ciepła z instalacją centralnego ogrzewania najczęściej jest realizowane poprzez 

zbiornik buforowy mający za zadanie rozdzielenie obiegu wody przez skraplacz pompy ciepła od 

obiegu wody przez grzejniki. 

 

 

Należy zawsze zapewnić pełny odbiór energii grzewczej produkowanej przez pompę 

ciepła przez układ górnego źródła. Dotyczy to zarówno instalacji ogrzewania jak 

i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W przeciwnym przypadku do prawidłowej 

pracy niezbędny będzie zasobnik buforowy. 

 

Najwyższa temperatura zasilania instalacji centralnego ogrzewania dla pompy ciepła SUN 90 nie 

może przekraczać 60°C. 

 

 

Przy określaniu parametrów zasilania instalacji c.o. należy jednak mieć na uwadze 

spadek wydajności grzewczej pompy ciepła wraz ze wzrostem temperatury zasilania 

oraz spadek jej efektywności, co ma bezpośredni wpływ na ekonomiczność 

zastosowania pompy ciepła. Praktycznie temperatura zasilania instalacji c.o. nie 

powinna przekraczać +50°C. 
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4.5 Instalacja elektryczna 

 

 

Wszystkie prace instalatorskie należy zlecić odpowiednio wykwalifikowanemu 

personelowi z uprawnieniami elektrycznymi. 

Do pomieszczenia technicznego pompy ciepła należy doprowadzić instalację elektryczną, zasilającą 

o parametrach niezbędnych do jej pracy zgodnych z danymi technicznymi. Projektując i wykonując 

instalację elektryczną należy uwzględnić wszystkie odbiorniki elektryczne oraz przestrzegać przepisy 

techniczne, a w szczególności PN-EN 60335-1 i PN-60335-2-40. 

 

Obwód zasilający pompę ciepła należy zabezpieczyć bezpiecznikami nadmiarowo-

prądowymi oraz wyposażyć w urządzenia ochrony dodatkowej tj. szybkie wyłączenie 

(wyłącznik różnicowo-prądowy 30mA). 

 

• Wszystkie elementy sterowania i zasilania znajdują się w górnej części pompy ciepła. 

• Instalację elektryczną należy układać w kanałach (korytkach) kablowych metalowych 
połączonych trwale i uziemionych do szyny wyrównawczej kotłowni. Kanały dla kabli 
zasilających należy wykonać oddzielnie od kabli pomiarowych i sterujących do 24V AC/DC.  

• Elastyczne podejścia do pomp obiegowych i armatury wykonać w rurach ochronnych 
karbowanych wzmocnionych. 

• W przypadku konieczności przedłużenia przewodu czujnika należy zastosować dodatkowy o 
przekroju co najmniej 0,75mm2. 

• Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14 
grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, pomieszczenie techniczne pompy ciepła powinno posiadać połączenia 
wyrównawcze w celu wyrównania potencjałów występujących między różnymi częściami 
przewodzącymi. 

 

 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, należy wykonać wszystkie niezbędne 

pomiary zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – dokonać pomiaru 

skuteczności ochrony od porażeń, ciągłości przewodu ochronnego oraz stanu izolacji 

przewodów. Należy wykonać zapisy z tych pomiarów. 

 

• Czujnik temperatury zewnętrznej (pogodowy) należy montować po stronie północnej 
budynku w miejscu gdzie nie będzie narażony na wpływ czynników termicznych innych niż 
temperatura powietrza. 

• Czujniki CO zamontować w bezpośrednim kontakcie z rurociągiem zasilającym lub w wersji 
z zasobnikiem buforowym w górnej jego części. 

• Jeżeli układ będzie wyposażony w czujnik temperatury pokojowej należy zamontować go 
w miarę możliwości  na ścianie wewnętrznej, w miejscu nie narażonym na przeciągi oraz 
promieniowanie słoneczne lub inne. Czujnik zamontować na wysokości ok.1.5m, przy czym 
przestrzeń pod nim nie może być zabudowana.  
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Główny przewód zasilania należy dobrać wg max. obciążenia (patrz str.8) z uwzględnieniem poboru 
mocy urządzeń wykonawczych szczególnie pomp obiegowych strony chłodzącej i grzejnej. Dla 
standardowych rozwiązań i warunków pracy można przyjąć przewód elektryczny 5x25 450/750V. 
Przewody należy wprowadzić do skrzynki elektrycznej w miejscach podanych na poniższym rysunku. 
 

 
 
 

4.6 Napełnianie i odpowietrzanie instalacji grzewczej 

 

• Na początku należy we wszystkich naczyniach wzbiorczych ustawić ciśnienie wstępne, które 

musi być dostosowane do parametrów pracy instalacji oraz wysokości statycznej urządzenia. 

• Otworzyć zawór do napełniania 

• Następnie powoli należy napełniać wodę aż do momentu zaniku wydostawania się przez 

automatyczny zawór odpowietrzający. 

• Po uzyskaniu prawidłowego ciśnienia w instalacji 1,5-2,0 bar należy zamknąć zawór do 

napełniania. 

• Aby dokładnie odpowietrzyć całą instalacje należy uruchomić pompę obiegową strony 

grzewczej. Układ grzewczy automatycznie będzie odpowietrzał się poprzez zawór. 

• Odpowietrzanie należy prowadzić do momentu usunięcia całego powietrza z instalacji. 

• Po dokładnym odpowietrzeniu należy sprawdzić ciśnienie i ewentualnie dobić wodę do 

układu. 

• Napełnianie zasobnika CWU należy wykonać przez otwarcie zaworu zimnej wody, a następnie 

otwarcie kranu wylewki. W momencie, gdy z woda będzie wypływała bez powietrza należy 

zamknąć kran wylewki. 
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4.7 Napełnianie i odpowietrzanie instalacji dolnego źródła 

 

Zaleca się do napełniania kolektora gruntowego stosować specjalnie przygotowany płyn 

niezamrzajacy na bazie glikolu propylenowego zawierający zestaw inhibitorów i środków 

przeciwpiennych. 

Do czynności napełniania i odpowietrzania instalacji należy przystąpić po uprzednim sprawdzeniu 

szczelności układu. 

• Podłączyć pompę glikolową wraz z przewodami do zaworów napełniających (1 i 2). 

• Otworzyć zawory do napełniania oraz zamknąć zawór odcinający (3) pomiędzy zaworami do 

napełniania. 

• Następnie należy uruchomić pompę glikolową. 

• Należy napełniać aż roztwór glikolu będzie wypływał z rury powrotnej. 

• Zamknąć zawór powrotny do napełniania, po czym napełniać dalej aż do uzyskania 

prawidłowego ciśnienia w układzie min.2,0 bar. 

• Aby dokładnie odpowietrzyć całą instalacje należy uruchomić pompę obiegową strony 

chłodzącej. 

• Odpowietrzanie należy prowadzić do momentu usunięcia całego powietrza z instalacji. 

 

 
Należy dokładnie odpowietrzyć z osobna każdą pętle kolektora gruntowego. 

 

• Po dokładnym odpowietrzeniu należy sprawdzić ciśnienie i ewentualnie dobić medium do 

układu. 

 
 
 

5. Środki ostrożności przy montażu i eksploatacji pompy ciepła, pierwsza pomoc. 

 

• Ze względu na znaczną masę pokryw obudowy, a w szczególności drzwi (ok.25kg), w czasie 

ich zdejmowanie lub zakładania należy przestrzegać zasad BHP celem wykluczenia 

ewentualnych urazów ciała. 



Instrukcja obsługi pompy ciepła SUN 90  

 

D-04.010 PL 03/2015 
21 

 

• Przed zdjęciem pokryw obudowy należy bezwzględnie upewnić się, że zasilanie elektryczne 

zostało odłączone i zabezpieczone przed ponownym niekontrolowanym włączeniem np. 

przez inne osoby. 

• Podczas pracy pompy ciepła niektóre części instalacji chłodniczej nagrzewają się do 

temperatury powyżej 60°C. Dlatego w przypadku, zdjęcia pokryw obudowy należy zachować 

środki ostrożności. Nawet po wyłączeniu urządzenia, przez pewien czas, może utrzymywać 

się wysoka temperatura będąca źródłem oparzeń skóry. 

• Podczas pracy pompy ciepła przy zdjętych pokrywach obudowy poziom mocy akustycznej 

może dochodzić do 81 dB(A). Przy dłuższym przebywaniu w pobliżu pracującej pompy ciepła, 

przy zdjętych pokrywach obudowy, zaleca się używać środki ochrony słuchu. 

• Niedopuszczalne jest ingerowanie w wewnętrzną instalację chłodniczą, w szczególności 

poprzez pociąganie za przewody instalacji, gdyż w skrajnych przypadkach może dojść do 

rozszczelnienia się układu chłodniczego i wycieku czynnika chłodniczego do atmosfery. 

Bezpośredni kontakt z uwalniającym czynnikiem chłodniczym niesie ze sobą ryzyko 

odmrożenia, szczególnie rąk i błon śluzowych. 

• Pompa ciepła SUN 90 wyposażona jest w potrójny system zabezpieczający przed wzrostem 

ciśnienia jednak może zdarzyć się sytuacja, gdy układ chłodniczy utraci hermetyczność na 

skutek zadziałania zaworu bezpieczeństwa lub rozszczelnienie się przewodów instalacji. 

W takim przypadku należy bezwzględnie opuścić pomieszczenie techniczne i wezwać serwis. 

 

Pompy ciepła SUN 90 napełniane są czynnikiem chłodniczym R410A. Jest to czynnik z grupy 

HFC niezawierające atomów chloru, a zatem należy do grupy ekologicznych, dopuszczonych 

do stosowania bez ograniczeń. 

Czynniki R410A jest substancją niepalną i nietrującą, chociaż w kontakcie z ogniem na skutek 

rozpadu termicznego mogą powstawać żrące i toksyczne opary. Wdychanie większych ilości 

par tego czynnika wywołuje efekty narkotyczne, podrażnienia, obrzęk płuc, arytmię serca, 

a w skrajnych przypadkach atak serca i jego uczulenie na adrenalinę. 

Czynnik ten jest cięższy od powietrza, przez co jego obecność może doprowadzić do wyparcia 

tlenu niezbędnego do oddychania. 

W przypadku, gdy zaistnieje konieczność udzielenia pierwszej pomocy na skutek obrażeń 

wynikających z uwalniającego się czynnika chłodniczego należy postępować wg poniższego 

schematu: 

• Osobom, które zasłabły nic nie podawać. 

• Wyprowadzić na otwarte powietrze. Podać tlen i w razie konieczności zastosować 

sztuczne oddychanie. Pozostawić ofiarę w cieple i spokoju. Wezwać lekarza. 

• Nie podawać adrenaliny lub podobnych substancji. 

• W przypadku odmrożenia zraszać wodą przez co najmniej 15 minut. Zastosować jałowy 

opatrunek. Uzyskać pomoc lekarską. 
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• W przypadku zastosowania w instalacji dolnego bądź górnego źródła ciepła substancji 

niezamarzającej w postaci wodnego roztworu glikolu monoetylenowego należy przestrzegać 

odpowiednich przepisów bezpieczeństwa, gdyż środek ten został sklasyfikowany jako 

substancja szkodliwa w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r., 

Dz.U. Nr 171, poz.1666. 

 
 

6. Uruchomienie, rozruch i regulacja pompy ciepła 

 

Przed zgłoszeniem pompy ciepła do uruchomienia urządzenie musi być prawidłowo zamontowane 

przez autoryzowaną firmę instalatorską, a prawidłowość montażu powinna być potwierdzona na 

protokole odbioru/uruchomienia. 

 

Czynności rozruchu i regulacji pompy ciepła powinny przeprowadzać osoby do tego 

uprawnione lub osoby poinstruowane w zakresie jego użytkowania. 

 

 

Nigdy nie wolno uruchamiać pompy ciepła niepodłączonej do prawidłowo działającej 

instalacji hydraulicznej dolnego i górnego źródła ciepła, gdyż może to grozić 

natychmiastowym i trwałym uszkodzeniem urządzenia. 

 

 

Zabronione jest przestrajanie nastaw sterownika w trybie dla serwisu, samodzielne 

przeróbki układu elektrycznego, regulacja układu chłodniczego, blokowanie urządzeń 

zabezpieczających. 

Celem zagwarantowania właściwego uruchomienia pompy ciepła, powinno ono być wykonywane 

przez autoryzowany serwis, który jest upoważniony przez dystrybutora/producenta. Jest to 

niezbędne do ewentualnego przedłużenia gwarancji producenta. 

 
 

7. Konserwacja pompy ciepła 

 

Pompa ciepła w zasadzie jest urządzeniem bezobsługowym i wymaga minimalnego dozoru po 

pierwszym uruchomieniu. 

Jednakże szczególnie w pierwszym roku eksploatacji zaleca się co pewien czas kontrolować stan całej 

instalacji po przez wizualne sprawdzenie po kątem ewentualnych wycieków oraz sprawdzenie, czy 

w sterowniku zapisane są jakieś awarie. 

 

Uwaga: 

Zapisane awarie nie muszą świadczyć o awarii urządzenia, ale są wynikiem jego zabezpieczenia przed 

wadliwie wykonaną bądź działającą instalacją np. zbyt małym kolektorem gruntowym itp. 

 

Do czyszczenia obudowy pompy ciepła należy używać wilgotnej szmatki. Nie można używać środków 

chemicznych i ściernych. 
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Dla prawidłowej pracy pompy ciepła wymagane jest, aby przede wszystkim: 

• drożne były wszystkie filtry siatkowe, 

• dokładnie była odpowietrzona instalacja, 

• w układ kolektora gruntowego wypełniony był odpowiednim płynem niezamarzającym, 

przynajmniej -15°C, 

• były odpowiednie wielkości przepływów po stronie chłodzącej i grzejnej. 
 

W związku z powyższym zaleca się przynajmniej raz do roku, a po pierwszym uruchomieniu 

kilkakrotne, sprawdzenie: 

• poprawne działanie naczyń przeponowych oraz zaworów bezpieczeństwa, 

• stanu filtrów siatkowych, 

• stanu odpowietrzników, 

• raz na 3 lata i po każdym większym uzupełnieniu wodą kolektora gruntowego należy 

sprawdzić stężenie glikolu w ziębiwie. 

 

Prace serwisowe i obsługowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego 

technika z doświadczeniem w układach chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz 

elektrycznych. 
 

 

Przed przeprowadzeniem czynności obsługowych zawsze odłącz zasilanie. Upewnij się, 

że nikt przypadkowo nie włączy zasilania. 

 

 

Podczas naprawy i serwisowania pomp ciepła należy stosować tylko oryginalne części 
zamienne dostarczane przez producenta lub autoryzowany serwis. Producent nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek użycia nieoryginalnych części 
zamiennych. 

 

Pompa ciepła SUN 90 zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej WE nr 842/2006 podlega kontroli 
szczelności układu chłodniczego przynajmniej raz na dwanaście miesięcy. 
 

Systematyczne serwisowanie pomp ciepła jest korzystne z punktu widzenia zarówno długotrwałej 

bezawaryjnej pracy jak i  oszczędności energii elektrycznej. 

 

8. Niedozwolone sposoby użytkowania maszyny 

• Zabrania się obsługiwania pompy ciepła przez osoby nie przeszkolone lub szczegółowo 

zapoznane z instrukcją obsługi. 

• Zabrania się obsługiwania pompy ciepła przez dzieci oraz osoby dorosłe o ograniczonej 

sprawności ruchowej, zmysłowej i intelektualnej. 

• Zabrania się użytkowania pompy ciepła przy otwartych pokrywach obudowy. 

• Zabrania się podłączenia przewodu zasilania pompy ciepła do gniazda innego niż do gniazda 

pięciobolcowego z uziemieniem oraz zerem. Podpięcie maszyny do sieci bez przewodu 

zerowego może zakończyć się poważnym uszkodzeniem maszyny. 

• Zabrania się użytkownikowi ingerencji w ustawienia sterownika dotyczącej części serwisowej. 

• Zabrania się użytkownikowi samodzielnych przeróbek układu elektrycznego, układu 

chłodniczego oraz blokowania urządzeń zabezpieczających. 
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9. Automatyka i panel sterowniczy pompy ciepła 

 

Standardowa automatyka pompy ciepła SUN umożliwia obsługę instalacji grzewczej 

i przygotowania ciepłej wody użytkowej wg poniższego schematu. 

 

 

9.1 Panel sterowniczy pompy ciepła 

 

Pompa ciepła SUN90 wyposażona jest w standardzie w panel sterowniczy z graficznym 

wyświetlaczem 132x64 pikseli o wymiarach aktywnego pola 66x32mm. 
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Panel sterowniczy posiada sześć przycisków wg powyższego rysunku, które posiadają 

następujące znaczenia: 

 

 
Wyświetlanie aktywnej listy alarmów 

 
Wejście do głównego menu 

 
Powrót do poprzedniego ekranu 

 

Przewiń listę do góry lub zwiększ wartość 
pokazywaną na wyświetlaczu 

 

Przewiń listę w dół lub zmniejsz wartość 
pokazywaną na wyświetlaczu 

 

Wejdź do wybranego podmenu lub potwierdź 
ustawioną wartość 

 
Ekrany panelu sterowniczego mogą być pogrupowane na trzy podstawowe typy: ekrany główne, 
menu nawigacyjne i ustawienia parametrów. Wiersze na głównym ekranie są rozmieszczone jak 
na poniższym rysunku: 

 
(1) – data, godzina i podłączona pompa ciepła, 
(2) – odczyty główne i odpowiadające im wartości, 
(3) – aktywne procesy wykonawcze instalacji, 
(4) – status pompy ciepła, 

Status pompy ciepła może być: 

• WYŁĄCZONA (OFF), 

• WŁĄCZONA (ON), 

• OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII (ENERGY S.), 

• AUTO-WYŁĄCZONA (AUTO-OFF), 

• AUTO-WŁĄCZONA (AUTO-ON), 

• AUTO-OSZCZ.ENERGII (AUTO-E.S.), 

• WEJŚCIE CYF. WYŁĄCZONE (DIN-OFF), 

• BMS WYŁĄCZONY (BMS OFF), 

• ALARM WYŁĄCZONY (ALARM-OFF), 

• OCHRONA (PROTECT). 

Wyświetlane ikony na panelu sterowniczym odnoszą się do następujących sytuacji: 

 

Odczytywane są trzy temperatury: 

• DHW – ciepła woda użytkowa, 

• OUTSIDE – temperatura zewnętrzna, 

• SYSTEM – temperatura powrotu GZ 

 
Włączony, gdy sprężarka pracuje 
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Włączony, gdy jest zapotrzebowanie na ciepłą 
wodę użytkową 

 

Włączony, gdy jedna z pomp układu 
grzewczego pracuje, za wyjątkiem pompy 
kolektora słonecznego 

 

Włączony, gdy jeden lub więcej 
zamontowanych kolektorów pracuje 

 

Włączony, gdy pracuje wspomagający system 
grzewczy(grzałka lub kocioł). Jeśli w tym 
samym czasie jest aktywowana ikona 
"kolektorów słonecznych", tylko ostatnia jest 
wyświetlana 

 

Włączony, gdy zachodzi proces odszraniania, 
na przemian z dwiema ikonami powyżej – nie 
dotyczy pompy ciepła SUN 90 

 
Poniżej pokazany jest jeden z ośmiu menu głównego wyświetlanych na ekranie: 

 
 

 
Włączanie i wyłączanie pompy ciepła 

 
Nastawy 

 
Zegar/przedziały czasowe 

 
Wejścia/Wyjścia 

 
Rejestr alarmów 

 

Zmiana płyty sterownik – nie aktywne dla tej 
wersji sterowniczej 

 
Serwis 

 
Ustawienia producenta 

 
Poniżej przedstawiony jest przykład wyświetlania ustawianych wartości parametrów: 
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(5) – nazwa aktualnego menu, 

(6) – indeks ekranu, 

(7) – nazwa podmenu, gdzie parametry są edytowane, 

(8) – nazwa parametru, 

(9) – wartość ustawienia. 

 

 UWAGA: wszystkie pola ustawień są reprezentowane przez wartości liczbowe lub duże 

litery. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja obsługi pompy ciepła SUN 90  

 

D-04.010 PL 03/2015 
28 

 

9.2 Opis i mapa menu sterownika pompy ciepła 
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9.2.1 Włączanie/wyłączanie pompy ciepła 
 
Status pompy ciepła może być ustawiany w menu głównym (A), na podstawie dokonanego 
wyboru. 

 

Pierwszy wiersz dotyczy sytuacji, gdy aplikacja ma sterować tylko pompą ciepła. Wybieramy 
wtedy następujący status pompy ciepła (unit): ON/OFF/OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII, AUTO. 
 
Wtedy, gdy aplikacja może sterować całą instalacją z pompą ciepła w pierwszym wierszy 
ustawiamy: OFF, a w drugim następujący status (unit+system): COOLING+DHW, HEATING+DHW, 
DHW. 

 

Uwaga: tryb pracy ("unit only" lub "unit+system") jest wybierany w trakcie 
rozbudowy/instalacji systemu i nie może być modyfikowany przez użytkownika na 
wyświetlaczu 

Uwaga: tryb gotowości może być ustawiony na ekranie A02 za pomocą funkcji "enable 
temporary off" używanej do ponownego uruchamiania o wstępnie ustawionym czasie 
i dacie. 

Uwaga: funkcja AUTO może być uruchomiona na ekranach A01, A03 i A04, włączając 
harmonogram. 

 
 

9.2.2 Nastawy 
 
Ustawienia dotyczące komfortu cieplnego pomieszczeń można wybrać oraz zmienić ustawienia w 
menu głównym (B): COMFORT lub ECONOMY, w zależności od konfiguracji systemu. 

 

Zakres nastaw dostępnych przez użytkownika jest ograniczona przez ustawienia wykonane 
podczas instalacji. 
 

Uwaga: to menu nie jest aktywne, gdy wybrano na ekranie A01 status „unit only” ON. 
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9.2.3 Zegar/przedziały czasowe 
 

Sterownik wyposażony jest w wewnętrzny zegar oraz zapasową baterię umożliwiającą zapisywanie 

czasu i daty dla wszystkich powiązanych funkcji. Czas, data, przedziały czasowe, okresy wyłączania i 

okresy wakacyjne ustawiane są na „Clock/Time” menu (C.). 

Ekrany to: 

• Ustawienia czasu i daty 

• Cztery codzienne przedziały czasowe 

• Okresy wyłączania, max. trzy 

• Wakacje/dni szczególne, max. sześć.  

Poniżej znajduje się ekrany do ustawień "unit only" (dla pompy ciepła): 

 
 

 
 

 
 

 
 

Aby ustawić mniej przedziałów czasowych niż cztery pozostaw symbole „--/--„ w miejsce "hh:mm", 

robiąc to samo dla nastaw. Cztery różne przedziały czasowe mogą być ustawione dla jakiegokolwiek 

dnia wraz z korespondującymi nastawami dla każdego przedziału. Następnie można wybrać każdy dzień 

tygodnia poprzez skopiowanie ustawień z poprzedniego dnia lub też konfigurując je dla każdego dnia. 

Wybór wartości zadanej można sprawdzić w odpowiednim rozdziale, a parametry w tabeli parametrów. 

 

Uwaga: Status OFF dalej zabezpiecza urządzenie przed zamarzaniem. 
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Przedziały czasowe mogą być tworzone dla jednego dnia a następnie kopiowane do innych 

dni, jeśli są one takie same. 
 

 
 

9.2.4 Wejścia/Wyjścia 
 

Z głównego menu (D.) mogą być wyświetlane w kolejności ekrany zawierające zarówno rodzaj jak 

i fizyczny status wejść i wyjść analogowych i cyfrowych. Jeśli nie ustawiono wejścia lub wyjścia (nie 

podłączono żadnego urządzenia) wyświetlane będzie " -- ". 

Odpowiednie ekrany pokazane są poniżej. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

9.2.5 Rejestr alarmów 
 

Z głównego menu (E.) można wyświetlić w kolejności zarejestrowane alarmy; aby zresetować alarmy 

należy wejść do nich z poziomu serwisowego podając hasło. Przycisk "ALARM" używany jest do 

wyciszania sygnału dźwiękowego (jeśli się włączy), wyświetl aktualnie aktywne alarmy i zresetuj je 

(oczywiście pozostają one w rejestrze), a następnie wejdź bezpośrednio do rejestru.  
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Uwaga: do listy aktywnych alarmów można wejść z poziomu strony głównej przez naciśnięcie 

przycisku . 
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10. Deklaracja zgodności 

 

 
DEKLARACJA  ZGODNOŚCI  WE 

      EC DECLARATION OF CONFORMITY 

Producent: Sun Energy Sp. z o.o. 

Company 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 2G 

  Poland 

 
My, firma Sun Energy Sp. z o.o. deklarujemy na własną odpowiedzialność, że produkty: 
We, Sun Energy Sp. z o.o. declare, in sole responsibility, that following products 

 
Produkt:    pompa ciepła 
Product    heat pump 

Typy/modele: 
Types/models 

SUN 90 

Odmiany: wszystkie 
Variety all 

Podstawowe parametry: napięcie zasilania 400V/3~/50Hz czynnik chłodniczy R410A 
Basic parameters  power supply     refrigerant 

 
są zgodne z wymaganiami następujących dyrektyw: 
referred to in this declaration conforms with the following directives 

 

 
Dyrektywa: 
Directive 

 

(PED) Urządzenia ciśnieniowe 97/23/WE 
 Pressure Equipment Directive 97/23/EC 

(LVD) Niskonapięciowe wyroby elektryczne 2006/95/WE 

 Low Voltage Directive 2006/95/EC 

(MAD) Bezpieczeństwo maszyn 2006/42/WE 
  Machinery 2006/42/EC 

(EMC) Kompatybilność Elektromagnetyczna 2004/108/WE 
 Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC 

 

Produkty objęte niniejszą deklaracją, zgodnie z dyrektywą ciśnieniową (97/23/WE), 

zostały zakwalifikowane do kategorii II i podlegają ocenie zgodności wg modułu A1. 

The products covered by this declaration, in accordance with the Pressure Directive 

(97/23/EC), were classified in category II and shall be assessed by the module A1. 
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Zgodność produktów została sprawdzona z wymaganiami następujących norm: 

The conformity of the products has been checked in accordance with the following 

standards 

Normy: 
Standards 

PN-EN 378-1+A2:2012 
PN-EN 378-2+A2:2012 
PN-EN 378-3+A1:2012 
PN-EN 378-4+A1:2012 

 PN-EN 60335-2-40:2004+A1:2006+A2:2009+AC:2006+AC:2010+A12:2005 
PN-EN 60335-1:2012 
PN-EN 60529:2003 
PN-EN ISO 12100:2012 
PN-EN 55014-1:2012 
PN-EN 55014-2:1999+A1:2004+A2:2009+IS1:2007 
PN-EN 61000-6-1:2008 
PN-EN 61000-6-2:2008+Ap1:2009+Ap2:2009 
PN-EN 61000-6-3:2008+A1:2011 
PN-EN 61000-6-4:2008+A1:2012 
PN-EN 61000-3-12:2012 

 

Informujemy, że niniejszy dokument traci ważność w przypadku instalacji i użytkowania 
niezgodnego z instrukcją producenta. 

We hereby inform that this document becomes void in case of any misinstallation or 

misusage discordant with the producer’s instruction. 

 
 
Miejsce wystawienia deklaracji: Gdańsk, Poland 
Place of issue of declaration 

 
Data wystawienia deklaracji: 16.03.2015 r. 
Date of issue of declaration 

 
       Prezes Zarządu Sun Energy Sp. z o.o. 
          President of Sun Energy Sp. z o.o. 

 

 

 

                 Rickard Olejnik 
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11. Ochrona środowiska 

 

Kiedy będziesz serwisował lub kiedy zdemontujesz urządzenie zastosuj się do poniższej procedury! 

 

Pompa ciepła powinna być serwisowana i naprawiana przez odpowiednio wykwalifikowany personel, 

kompetentny w zakresie klimatyzacji i chłodnictwa ze świadectwem kwalifikacji dotyczącym sposobu 

postępowania z substancjami kontrolowanymi. 

 

Pompa ciepła powinna być zdemontowana przez firmę zajmującą się utylizacją urządzeń posiadającą 

wykwalifikowany personel w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi. 

 

Pompa ciepła została wyprodukowana z materiałów nadających się do odzysku, należy jednak 

bezwzględnie przestrzegać poniższych reguł: 

 

• Czynnik chłodniczy nie może być wypuszczany do atmosfery. Powinien on zostać usunięty w 

bezpieczny sposób, homologowanymi urządzeniami, przechowywany w odpowiednich 

butlach i dostarczony do firmy zajmującej się utylizacją, 

 

• Olej ze sprężarki należy usunąć i dostarczyć do firmy zajmującej się utylizacją, 

 

• Filtr osuszacz oraz podzespoły elektroniczne powinny zostać dostarczone do firm 

zajmujących się właściwą ich utylizacją, 

 

• Izolacja z porowatej pianki, maty wygłuszające powinny być usunięte i potraktowane jako 

odpad miejski. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Producent: 

 

 

80-557 Gdańsk • ul. Narwicka 2G 

tel./fax.: +48 58 344 66 90 

www.sunenergy.pl e-mail: biuro@sunenergy.pl;  

 

 

SERWIS: 

tel.: +48 58 344 66 90 wew.105 


