
Pomiary energii
3 Pomiary energii
Pomiar energii pompy ciepła polega na ustaleniu przybliżonej wartości 
opierającej się na sumie nominalnej mocy wydatkowanej w 
analizowanym okresie pomiarowym. W obliczeniach zakłada się np., że 
pompa ciepła jest zainstalowana prawidłowo oraz, że przepływ i 
temperatury  po stronie górnego i dolnego źródła ciepła są ustawione 
zgodnie z zaleceniami. Wartość tę należy więc postrzegać jako 
szacunkową rzeczywiście wydatkowanej mocy. Margines błędu w 
obliczeniach ocenia się zwykle na 5-10%
Na efektywność energetyczną wpływa ponadto temperatura 
zewnętrzna, ustawienia regulacji termostatu lub temperatury pokojowej 
oraz wykorzystanie pompy ciepła. Decydującą rolę może tu odgrywać 
wentylacja, temperatura wewnątrz budynku i zapotrzebowanie na CWU.

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

4.1 Dogrzewacz
Pompa ciepła może posiadać parametry zapewniające samodzielne 
pokrycie maksymalnej mocy budynku, zwykle nie potrzebuje więc 
dogrzewania. Można jednak zainstalować dogrzewacz, który jest 
wykorzystywany tylko w sytuacjach awaryjnych, kiedy pompa ciepła nie 
pracuje.
Pompa ciepła może być również zaprojektowana tak, by pokrywać 
zapotrzebowanie budynku w nieco niższym stopniu, wówczas potrzebne 
jest dogrzewanie na najzimniejszy okres w roku. Dogrzewacz wspomaga 
pompę również w trybie awaryjnym, podczas produkcji dodatkowej 
CWU i szczytowego zapotrzebowania na CWU.
Dogrzewanie zapewnia dogrzewacz elektryczny.
Dogrzewanie w razie potrzeby jest aktywowane w regulatorze 
automatycznie.

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

5 Panel sterowniczy
Ustawienia sterowania pompy ciepła dokonywane są na panelu 
sterowniczym regulatora. Wewnętrzny wyświetlacz wskazuje informacje 
o aktualnym statusie.

5.1 Przegląd opcji obsługowych

Rys. 3 Panel kontrolny
[1] Wyłącznik główny (WŁ/WYŁ)
[2] Przycisk trybu
[3] Przycisk info
[4] Pokrętło menu
[5] Lampka kontrolna
[6] Przycisk powrót
[7] Przycisk menu
[8] Wyświetlacz

5.2 Wyłącznik sieciowy (WŁ/WYŁ)
Przy pomocy wyłącznika głównego pompa ciepła jest załączana i 
wyłączana.

5.3 Lampka kontrolna

5.4 Wyświetlacz
Na wyświetlaczu można:
• Wyświetlić informacje generowane przez pompę ciepła.
• Wyświetlić dostępne menu.
• Zmienić ustawione wartości.

Dioda świeci się na zielono. Pompa ciepła pracuje.
Dioda miga na czerwono. Zgłoszono alarm, alarm nie został 

potwierdzony.
Lampka świeci się na 
czerwono.

Alarm został potwierdzony, ale 
przyczyna alarmu nie została 
usunięta.

Kontrolka miga powoli, okno 
menu nie jest podświetlone.

Pompa ciepła znajduje się w trybie 
czuwania1).

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

Kontrolka się nie świeci, okno 
menu nie jest podświetlone.

Do centrali sterującej nie dociera 
napięcie zasilania.

Tab. 2 Funkcje kontrolki

menu

mode

i
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Obsługa menu
5.5 Przycisk menu i pokrętło nastawcze
Wcisnąć przycisk  by przejść z Ekranu głównego do menu. Pokrętło 
menu służy do:
• Przechodzenia między menu i do okien ustawień.

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

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

5.6 Przycisk powrót
Wcisnąć przycisk aby wykonać następującą czynność:
• Powrót do poprzedniego poziomu menu.
• Wyjść z okna ustawień, nie wprowadzając zmian w ustawieniach.

5.7 Przycisk trybu
Wcisnąć przycisk aby zmienić tryb pracy.
• Zmiana trybu pracy.

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

6 Obsługa menu

6.1 Wskazanie standardowe
Na Ekranie głównym podawane są różne wartości temperatur, czas oraz 
aktualne symbole robocze. W oknie wyświetlane jest zamiennie 
informacja Temperatura pokojowa (jeśli zainstalowany jest czujnik 
temperatury pokojowej) oraz Temp. na zasilaniu każdego 
zainstalowanego obiegu.

Rys. 4 Wskazanie standardowe
[1] Temperatura zewnętrzna
[2] Aktualnie wyświetlane symbole robocze
[3] Temperatura pokojowa danego obiegu
[4] Aktualna godzina
[5] Temperatura CWU
[6] Temperatura obiegu zasilającego w danym obiegu
[7] Numer obiegu

Rys. 5 Wskazanie standardowe, przedstawiony jest obieg 2

6.2 Wybór funkcji i zmiana wartości
W zestawieniu opcji menu ( strona 11) widać główne funkcje, do 
których można przejść za pomocą oraz pokrętła.
▶ Nacisnąć przycisk .

Rys. 6
▶ Przekręcić pokrętło nastawcze, aby zaznaczyć funkcję.

Rys. 7
▶ Wybrać funkcję, wciskając pokrętło. Pojawiają się trzy pierwsze 

wiersze menu CWU.

Rys. 8
▶ Wcisnąć pokrętło, aby wybrać funkcję.

Rys. 9
▶ Obrócić pokrętło w celu zmiany ustawionej wartości.

Rys. 10
▶ Wcisnąć pokrętło, aby zapisać wartość, lub wcisnąć  aby wrócić 

do poprzedniego widoku bez dokonania zmiany.

Rys. 11

Przy pomocy przycisku  trybu można zmieniać 
język sterownika.
▶ Przytrzymać przycisk  trybu we wskazaniu 

standardowym co najmniej przez 5 s., następnie 
wybrać żądany język.
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Informacja z pompy ciepła
Po zapisaniu wartości centrala sterująca wraca automatycznie do 
menu.

Rys. 12

6.3 Informacje pomocnicze na wyświetlaczu

Rys. 13 Informacja pomocnicza 1
[1] Poziom menu to CWU
[2] Lista rozwijana Wypełnione pole pokazuje lokalizację 

użytkownika wśród funkcji z części CWU.
[3] Strzałka informuje o tym, że na kolejnym poziomie dostępne jest 

nowe menu.
[4] Punkty pokazują, że kolejnym poziomem jest okno ustawień.
[5] Funkcja jest zaznaczona.
[6] Trzy z funkcji w menu CWU.

Rys. 14 Informacja pomocnicza 2
[1] Graficzna ilustracja wartości.
[2] Maksymalna możliwa wartość.
[3] Jednostka.
[4] Poprzednia wartość.
[5] Nowa wartość. (zapisywana po wciśnięciu pokrętła)
[6] Najniższa możliwa wartość

Rys. 15 Informacja pomocnicza 3
[1] Alternatywa 4 z 9

7 Informacja z pompy ciepła
Pompa ciepła podaje informacje o temperaturach, trybach pracy i 
ewentualnych usterkach itp.

7.1 Informacja eksploatacyjna
Na Ekranie głównym wyświetlane są różne wartości temperatur i 
godzina. Różne symbole robocze wskazują, z których funkcji należy 
skorzystać lub które funkcje aktualnie są wykorzystywane.

Rys. 16

7.2 Przycisk informacyjny
▶ Nacisnąć przycisk w Położeniu wyjściowym.

Podawana jest szczegółowa informacja na temat temperatury, trybu 
pracy itp.

▶ Obrócić pokrętło w celu wyświetlenia wszystkich danych.
▶ Nacisnąć przycisk  w celu powrotu do położenia wyjściowego.
▶ Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu.

Szczegółowa informacja jest wyświetlana, dopóki wciśnięty jest 
przycisk . 

▶ Puścić przycisk .
Powrót do menu.

Rys. 17

Tryb Ekonomiczny i Komfortowy są opisane bardziej 
szczegółowo w rozdziale dotyczącym trybu 
podgrzewania CWU 
( Rozdział 10.3).
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Ogólne informacje na temat instalacji grzewczej
7.3 Symbole robocze
Na samym dole, po prawej stronie Położenia wyjściowego widoczne są 
symbole różnych funkcji i komponentów, które są potrzebne lub 
aktualnie wykorzystywane. Symbole funkcji i komponentów mogą się 
różnić w zależności od typu pompy ciepła.

Rys. 18 Symbole robocze
[1] Sprężarka
[2] Alarm (sprężarka, dogrzewacz)
[3] Ogrzewanie
[4] Dogrzewacz elektryczny
[5] Przerwa w dostawie energii
[6] CWU
[7] Dodatkowa CWU
[8] Szczyt zapotrzebowania na CWU
[9] Basen (opcja dodatkowa)
[10] Chłodzenie (opcja dodatkowa)
[11] Podgrzewacz solarny (opcja dodatkowa)
[12] Dogrzewacz z mieszaczem (opcja dodatkowa)
[13] Regulacja zewnętrzna
[14] Program/sterowanie czasowe
[15] Przyjęcie
[16] Urlop
[17] Suszenie
[18] Rejestr informacyjny

8 Ogólne informacje na temat instalacji 
grzewczej

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

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

• Obieg 2 (z mieszaniem): układ regulacji obiegu 2 należy również do 
standardowego wyposażenia regulatora jednak musi zostać 
uzupełniony o zawór mieszający, pompę obiegową oraz czujnik 
temperatury zasilania i ewentualnie dodatkowy czujniki temperatury 
pomieszczenia.

• Obieg 3-4 (z zaworem mieszającym); opcjonalnie dostępne jest 
sterowanie maksymalnie 2 dodatkowymi obiegami. Do każdego z 
obwodów przypisany wówczas zostaje moduł zaworu mieszającego 
(Multi Module 1000), zawór mieszający, pompa cyrkulacyjna, czujnik 
temperatury wody zasilającej oraz ew. czujnik temperatury 
pokojowej.

8.2 Sposób sterowania pracą instalacji grzewczej
• Czujnik temperatury zewnętrznej: na ścianie zewnętrznej domu 

montowany jest czujnik. Czujnik temperatury zewnętrznej podaje 
regulatorowi aktualną temperaturę zewnętrzną. Zależnie od 
temperatury zewnętrznej regulator automatycznie dostosowuje 
temperaturę pokojową w budynku. Użytkownik może ustawić na 
regulatorze temperaturę na zasilaniu dla ogrzewania w stosunku do 
temperatury zewnętrznej poprzez ustawienie krzywej grzewczej.

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

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11
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Chłodzenie wymaga podłączenia pasywnej stacji 
chłodzącej (wyposażenie dodatkowe). Chłodzenie na 
obiegu z zaworem mieszającym wymaga połączenia 
obiegu z dwoma Multi module 1000 (wyposażenie 
dodatkowe). Obwód 2 może być wykorzystywany 
wyłącznie do ogrzewania.

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

Na regulację temperatury pokojowej ma wpływ tylko 
pomieszczenie, w którym zamontowany jest czujnik 
temperatury pokojowej danego obiegu grzewczego.
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Ogólne informacje na temat instalacji grzewczej
8.2.1 Wyświetlacz LCD czujnika temperatury pokojowej na 
magistrali CAN (wyposażenie dodatkowe)

Centrala sterująca obsługuje maksymalnie cztery czujniki temperatury 
pokojowej.

Rys. 19 Wyświetlacz LCD czujnika temperatury pokojowej na magistrali 
CAN

Funkcje okna wyświetlacza

Rys. 20
[1] Wyświetla temperaturę zewnętrzną
[2] Wyświetla temperaturę pokojową
[3] Urlop
[4] Dodatkowa CWU
[5] Aktualny obieg
Wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę pokojową. Gdy dla funkcji 
12.1.1 Wyświetl temperaturę zewnętrzną na czujniku pokojowym 
wybrano ustawienie Tak ( Rozdział 10.8) temperatura zewnętrzna 
wyświetlana jest na przemian z temperaturą pokojową. Dotyczy to 
wszystkich zainstalowanych czujników temperatury pokojowej.
W prawym dolnym rogu wyświetlacza mogą pojawiać się symbole 
robocze. Symbol funkcji Dodatkowa CWU lub Wakacje będzie 
wyświetlany, gdy dana funkcja zostanie ustawiona w pompie ciepła.
Okno wyświetlacza czujnika temperatury pokojowej służy do 
sygnalizacji w przypadku niektórych kategorii alarmów ( Tab. 10 ). 
Wyświetlacz pulsuje powoli na czerwono, aż alarm zostanie 
potwierdzony w centrali sterującej pompy ciepła lub wyłączy się 
automatycznie.

Ustawianie temperatury na czujniku temperatury pokojowej
Temperaturę pokojową można w łatwy sposób ustawić za pomocą 
czujnika temperatury pokojowej.
▶ Obracając pokrętło czujnika temperatury pokojowej ustawić żądaną 

temperaturę pokojową dla aktualnego obiegu. Poprzednio ustawiona 
wartość wyświetlana jest przez pulsujące cyfry.
W trakcie ustawiania wyświetlacz pulsuje; w chwili zakończenia 
obracania pokrętłem pulsowanie ustaje. Ustawienie centrali 
sterującej w menu  Temper.normalna w pomieszcz. dla aktualnego 
obwodu zostaje automatycznie przestawione do tej samej wartości.

Temperaturę pokojową można także ustawić za pomocą centrali 
sterującej. 
▶ Przejść do menu Temper.normalna w pomieszcz. dla aktualnego 

obiegu i ustawić żądaną temperaturę pokojową.
Wartość ustawiona w czujniku temperatury pokojowej obiegu zostaje 
automatycznie zmieniane na tę samą wartość.

Dla Obieg 1 istnieje jeszcze jedna możliwość ustawienia temperatury 
pokojowej.
▶ Wcisnąć przycisk w celu ustawienia temperatury pokojowej w 

Temper.normalna w pomieszcz.( Rozdział 10.1).

8.3 Sterowanie czasowe instalacją grzewczą
• Sterowanie programowe: regulator dysponuje dwoma programami 

czasowymi nastawianymi indywidualnie (dzień/godzina).
• Urlop: regulator dysponuje programem trybu urlopowego, który 

ustawia temperaturę pokojową podczas ustawionego okresu czasu na 
niższy lub wyższy poziom. Program może także wyłączać wytwarzanie 
ciepłej wody.

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

8.4 Tryby pracy
• Z dogrzewaczem elektrycznym; pompa ciepła jest zaprojektowana 

do produkcji ciepła w ilości mniejszej od maksymalnego 
zapotrzebowania na ciepło budynku, a dogrzewacz elektryczny może 
pracować jednocześnie z pompą ciepła w celu pokrycia 
zapotrzebowania w sytuacji, gdy praca samej pompy ciepła nie 
wystarcza.
Dogrzewacz elektryczny włączany jest również przez tryb alarmowy, 
funkcję dodatkowej CWU i szczytowego zapotrzebowania na CWU.
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Przegląd menu
9 Przegląd menu
Najwyższy poziom menu użytkownika to:
• 1 Temperatura pokojowa
• 2 CWU
• 3 Wakacje
• 6 Pomiary energii
• 7 Licznik czasu

• 8 Regulacja zewnętrzna
• 12 Ogólne
• 13 Alarmy
• 14 Poziom dostępu
• 15 Powrót do ustawień fabrycznych
Ustawienie fabryczne = Ust. fabr.
VP x = Pompa ciepła 1 lub 2 / Sprężarka 1 lub 2

Nr Nazwa Ust. fabr. Min. Maks. Alternatywnie
1 Temperatura pokojowa
1.1 Obieg 1 CO
1.1.5 Krzywa grzewcza
1.1.6 Sprężarka 1 czas przesterowania wł/wył 20,0 10,0 (Komfortowy) 30,0 (Ekonomiczny)
1.1.7 Sprężarka 2 czas przesterowania wł/wył 20,0 10,0 (Komfortowy) 30,0 (Ekonomiczny)
1.1.10 Czujnik pokojowy
1.1.10.1 Wpływ czujnika pokojowego (z czujnikiem temperatury 

pokojowej)
3,0 0,0 10,0

1.1.11 Program temperatury pokojowej
1.1.11.1 Program aktywny PC zoptymal. PC zoptymal./Program 1/

Program 2
1.1.11.2 Wyświetl/zmień program aktywny
1.1.11.3 Temper.normalna w pomieszcz. 20,0 °C 10,0 °C 35,0 °C
1.1.11.4 Temperatura +/- (brak czujnika temperatury pokojowej) = --/-/+/++
1.1.11.6 Wpływ czujnika pokojowego 3,0 0,0 10,0
1.1.11.7 Temp.odmienna w pomieszcz. 17 °C 10 °C 30 °C
1.1.11.8 Kopiuj do wszyst.obw.grzewczych Nie Nie/Tak
1.3 Obieg 2 (opcja dodatkowa)
1.3.5 Krzywa grzewcza (patrz 1.1.5)
1.3.7 Czujnik pokojowy (patrz 1.1.10)
1.3.8 Program temperatury pokojowej (patrz 1.1.11)
1.4 Obieg 3 (opcja dodatkowa) (patrz 1.3)
1.5 Obieg 4 (opcja dodatkowa) (patrz 1.3)
1.10 Ogólne
1.10.1 Tryb pracy letni/zimowy
1.10.1.1 Tryb zimowy Automatyczny Wł/Automatyczny/Wył
1.10.1.2 Granica temp. zewnętrznej dla zmiany 18 °C 5 °C 35 °C
2 CWU
2.2 Tryb pracy z CWU Ekonomiczny Komfortowy/Ekonomiczny
2.3 Dodatkowa CWU
2.3.1 Czas dla dodatkowej CWU 0h 0h 48h
2.3.2 Temp. zatrzym. dodatkowej CWU 65.0 °C 50.0 °C 65.0 °C
2.4 Dezynfekcja termiczna
2.4.1 Dzień tyg. Żaden Żaden/Dzień/Wszystkie
2.4.2 Odstęp tygodniowy 1 1 4
2.4.3 Godz. startu 03:00 00:00 23:00
2.5 Program CWU
2.5.1 Program aktywny Zawsze CWU Zawsze CWU/Program 1/

Program 2
2.5.2 Wyświetl/zmień program aktywny
3 Wakacje
3.1 Obieg 1 i CWU
3.1.1 Aktywacja funkcji wakacyjnej Nie Nie/Tak
3.1.2 Data startu
3.1.3 Data zakończ.
3.1.4 Temperatura pokojowa 17,0 °C 10,0 °C 35,0 °C
3.1.5 Kopiuj do wszyst.obw.grzewczych Nie Nie/Tak
3.1.6 Blokuj produkcję CWU Nie Nie/Tak
3.2 Obieg 2 (opcja dodatkowa) (patrz 3.1)
3.3 Obieg 3 (opcja dodatkowa) (patrz 3.1)
3.4 Obieg 4 (opcja dodatkowa) (patrz 3.1)

Tab. 3 Przegląd menu
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Ustawienia wprowadzane z poziomu użytkownika
10 Ustawienia wprowadzane z poziomu 
użytkownika

10.1 Funkcje przycisku trybu
Wciskając przycisk  , można skorzystać bezpośrednio z 
następujących funkcji:
• Temper.normalna w pomieszcz. / Temperatura +/-
• Tryb pracy z CWU
• Dodatkowy okres podgrzewania CWU
• Przyjęcie
• Wakacje
• Dezaktywacja chłodzenia

Temper.normalna w pomieszcz. / Temperatura +/-
Tutaj można dokonywać zmian temperatury dla Obieg 1. Jeżeli obieg 
dysponuje czujnikiem temperatury pomieszczenia, pojawia się 
wskazanie Temper.normalna w pomieszcz., w innym przypadku 
wskazywane jest  Temperatura +/-.
▶ Opis ustawień Temper.normalna w pomieszcz. 

( Rozdział 10.2, 1.1.11.3 Temper.normalna w pomieszcz.).

6 Pomiary energii
6.1 Energia wytworz
6.2 Zużycie dogrzewacza elektrycznego
7 Licznik czasu (Wyświetlane są pracujące sterowniki 

czasowe)
8 Regulacja zewnętrzna
8.1 Pompa ciepła 1
8.1.1 Wejście zewnętrzne 1
8.1.1.14 Temperatura pokojowa Nie (0,0 °C) 10.0 °C 35,0 °C
8.1.2 Wejście zewnętrzne 2 (patrz 8.1.1)
8.2 Pompa ciepła 2 (patrz 8.1)
8.5 Wejście zewnętrzne obieg 2 (opcja dodatkowa)
8.5.2 Blokuj CO przy zadziałaniu termostatu Nie Nie/Tak
8.5.3 Blokada CO Nie Nie/Tak
8.5.6 Temperatura pokojowa Nie (0,0 °C) 10.0 °C 35,0 °C
8.6 Wejście zewnętrzne obieg 3 (opcja dodatkowa) (patrz 

8.5)
8.7 Wejście zewnętrzne obieg 4 (opcja dodatkowa) (patrz 

8.5)
12 Ogólne
12.1 Nastawy czujnika pokojowego
12.1.1 Wyświetl temperaturę zewnętrzną na czujniku 

pokojowym
Nie Nie/Tak

12.2 Ustawianie daty RRRR-MM-DD
12.3 Ustawianie godz. hh:mm:ss
12.4 Pora letnia/zimowa Automatyczny Ręczny/Automatyczny
12.6 Kontrast wyświetlacza 50% 20% 100%
12.7 Język
13 Alarmy
13.1 Rejestr inform
13.2 Wyczyść rejestr inform
13.3 Protokół alarmów
13.4 Kasowanie protokołu alarmów Nie Nie/Tak
13.7 Wyświetl.alarmu
13.7.1 Sygnał alarmowy
13.7.1.1 Interwał 2s 1s
13.7.1.2 Czas blokady Wył Godz. startu 00:00-23:45/

Czas zakończenia 00:00-23:45
13.7.2 Wyśw.alarmu regulat.
13.7.2.1 Blokada sygnału alarmowego Nie Nie/Tak
13.7.3 Wyśw.alarmu czujnika pokoj.
13.7.3.2 Blokuj lampkę alarmu Nie Nie/Tak
14 Poziom dostępu
15 Powrót do ustawień fabrycznych

Nr Nazwa Ust. fabr. Min. Maks. Alternatywnie

Tab. 3 Przegląd menu

Przy pomocy przycisku  trybu można zmieniać 
język sterownika.
▶ Przytrzymać przycisk  trybu we wskazaniu 

standardowym co najmniej przez 5 s., następnie 
wybrać żądany język.
PremiumLine EQ, Greenline HE/HA – 6 720 806 252 (2013/02) pl12



Ustawienia wprowadzane z poziomu użytkownika
▶ Opis ustawień Temperatura +/- 
( Rozdział 10.2, 1.1.11.4 Temperatura +/-).

Tryb pracy z CWU
▶ Opis ustawień Tryb pracy z CWU 

( Rozdział 10.3, 2.2 Tryb pracy z CWU).
Dodatkowy okres podgrzewania CWU
▶ Opis ustawień Dodatkowa CWU 

( Rozdział 10.3, 2.3 Dodatkowa CWU).

Przyjęcie
W trybie Przyjęcie wykonywany program temperatury pomieszczenia 
przerywany jest na ustawiony okres czasu, aby zapobiec obniżeniom 
temperatury.
>Liczba godzin

▶ Wybrać ilość godzin, w których ma być aktywny tryb Przyjęcie.
 Funkcja jest natychmiastowo aktywowana w aktywowanych 
obiegach.

>Obieg x

▶ Wybrać Tak, aby aktywować tryb Przyjęcie. 
Tryb Przyjęcie można wybrać dla każdego zainstalowanego obiegu 
grzewczego. Menu wskazane jest tylko wtedy, jeżeli zainstalowano 
więcej niż jeden obieg grzewczy.

>Dezaktywacja trybu przyjęcia

▶ Wybrać Tak, aby zdezaktywować tryb Przyjęcie we wszystkich 
aktywowanych obiegach.
Pompa ciepła przechodzi w tryb programowy.
Menu wyświetlone zostaje tylko wtedy, jeżeli aktywowano tryb 
Przyjęcie.

Wakacje
▶ Opis ustawień Wakacje 

( Rozdział 10.3, 3 Wakacje).
Dezaktywacja chłodzenia
To menu wskazywane jest tylko wtedy, gdy zainstalowano funkcję 
chłodzenia. Menu ma wpływ na wszystkie obiegi z chłodzeniem.

10.2 Temperatura pokojowa
Nacisnąć przycisk w położeniu wyjściowym, aby przejść do 
najwyższego poziomu menu. Wybrać 1 Temperatura pokojowa, aby 
ustawić temperaturę.
Pod pozycją 1 Temperatura pokojowa znajduje się:
• 1.1 Obieg 1 CO
• 1.3/1.4 Obieg 2, 3... (opcja dodatkowa)
• 1.10 Ogólne
1.1 Obieg 1 CO
1.1.5 Krzywa grzewcza
Krzywa grzewcza reguluje temperaturę zasilania dla obiegów 
grzewczych. Krzywa grzewcza podaje, jak wysoka może być 
temperatura zasilania w stosunku do temperatury zewnętrznej. 
Regulator zwiększa temperaturę zasilania, gdy tylko spadnie 
temperatura zewnętrzna. Temperatura zasilania mierzona jest przez 
czujnik T1 dla obiegu 1 (pełna nazwa E11.T1) i przez czujnik T1 dla 
obiegu 2 (pełna nazwa E12.T1).
Każdy z obiegów sterowany jest swoją krzywą grzewczą. Instalator 
ustawia dla każdego obiegu typ instalacji grzewczej, tj. Grzejnik lub 
Podłoga. Krzywa grzewcza Podłoga ma niższą wartość, ponieważ 
podłoga nie toleruje równie wysokich temperatur.

Rys. 21 Grzejnik
Na rysunku przedstawiona jest ustawiona fabrycznie krzywa obiegu 
grzejnika. Przy -2,5 °C wartość zadana przewodu zasilającego to 
37,4 °C.

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

Zalecamy, aby po czasie zablokowanej produkcji c.w.u. 
(np. w czasie urlopu) aktywować funkcję dodatkowej 
c.w.u., aby usunąć możliwe bakterie i szybko osiągnąć 
żądaną temperaturę c.w.u.

Ustawienie fabryczne 0h
Najmniejsza wartość 0h
Największa wartość 99h

Tab. 4 Okresy funkcji Przyjęcie

Ustawienie fabryczne Nie
Alternatywa Nie/Tak

Tab. 5 Aktywowanie trybu Przyjęcie

Ustawienie fabryczne Nie
Alternatywa Nie/Tak

Tab. 6 Dezaktywowanie trybu Przyjęcie

Zanim tryb chłodzenia będzie miał wpływ na 
temperaturę w budynku mija bardzo dużo czasu. Z tego 
względu po dezaktywacji/aktywacji tego trybu trzeba 
odczekać co najmniej jeden dzień, zanim dokona się 
innych ustawień.
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Rys. 22 Ogrzewanie podłogowe
Na rysunku przedstawiona jest ustawiona fabrycznie krzywa obiegu 
ogrzewania podłogowego. Przy -2,5 °C wartość zadana przewodu 
zasilającego to 27,2 °C.
Ustawianie krzywa grzewcza

Krzywa grzewcza ustawiana jest dla każdego obwodu. Jeśli temperatura 
pomieszczenia w obwodzie wydaje się zbyt wysoka lub zbyt niska, warto 
skorygować krzywą grzewczą.
Krzywą grzewczą można zmieniać na różne sposoby. Nachylenie krzywej 
można zmienić, przesuwając temperaturę obiegu zasilającego w górę 
lub w dół wyznaczoną w punkcie lewym (wartość przy temperaturze 
zewnętrznej 20 °C, wartość ustawiona fabrycznie 22,0 °C) i prawym 
(wartość przy temperaturze zewnętrznej -35 °C, wartość ustawiona 
fabrycznie 60,0 °C). Ponadto krzywą można zmienić przy co piątym 
stopniu temperatury zewnętrznej.
Wartość przy 0 °C podawana jest nad lewą częścią krzywej, wartość 
ustawiona fabrycznie 35,7 °C.

Rys. 23 Okno ustawień krzywej grzewczej (grzejnik)
Zmiana lewego punktu:
▶ Wcisnąć przycisk menu, kiedy zaznaczony jest krzyżyk.

Wartość zostaje zaznaczona.

Rys. 24
▶ Obrócić pokrętło w celu zmiany wartości. Wcisnąć pokrętło, aby 

zapisać wartość, lub wcisnąć , aby wrócić do poprzedniego 
menu bez zapisywania zmian.
Krzyżyk w oknie jest znowu zaznaczony, a ew. zmieniona wartość 
podana jest po krzyżyku. Poza tym krzywa została zmieniona przy 
uwzględnieniu nowej wartości.

Zmiana prawego punktu:
▶ Obrócić pokrętło, kiedy zaznaczony jest krzyżyk. Krzyżyk znajdujący 

się najwyżej zostaje zmieniony na temperaturę zewnętrzną, przy 
odpowiedniej wartości krzywej po dwukropku. Aktualna pozycja 
krzywej zaznaczona jest kółkiem.

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

▶ Wcisnąć pokrętło, aby zaznaczyć wartość.

Rys. 25
▶ Obrócić pokrętło w celu zmiany wartości. Wcisnąć pokrętło, aby 

zapisać wartość, lub wcisnąć , aby wrócić do poprzedniego 
menu bez zapisywania zmian.
Krzyżyk w oknie jest znowu zaznaczony, a ew. zmieniona wartość 
podana jest po krzyżyku. Poza tym krzywa została zmieniona przy 
uwzględnieniu nowej wartości.

Zmiana pojedynczej wartości, np. wartości przy temperaturze 
zewnętrznej 0 °C:
▶ Obrócić pokrętło, kiedy zaznaczony jest krzyżyk, do momentu, kiedy 

zaznaczona będzie wartość 0 °C ( rys. 26).
▶ Wcisnąć pokrętło, aby zaznaczyć wartość.

Rys. 26
▶ Obrócić pokrętło w celu zmiany wartości.

Przy zbyt wysoko ustawionej krzywej grzewczej na 
wyświetlaczu pojawia się komunikat Nastawa krzywej 
grzania zbyt wysoka.
▶ Zmienić ustawienie krzywej grzewczej.
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Rys. 27
▶ Wcisnąć pokrętło, aby zapisać wartość, lub wcisnąć , aby 

wrócić do poprzedniego menu bez zapisywania zmian.
▶ Użyć , aby wyjść z okna ustawień krzywej i wrócić do menu.

1.1.6 Sprężarka 1 czas przesterowania wł/wył
▶ Ustawić jak długo w trybie grzewczym ma być załączona/wyłączona 

sprężarka.
Wyższe wartości nastawcze dają w efekcie mniej uruchomień i 
wyłączeń sprężarki, dzięki czemu osiąga się wyższe oszczędności. 
Możliwe są przy tym wyższe wahania temperatury w instalacji 
grzewczej, aniżeli przy wartościach niższych.

1.1.7 Sprężarka 2 czas przesterowania wł/wył
Tak samo, jak w przypadku 1.1.6 Sprężarka 1 czas przesterowania 
wł/wył.
1.1.10 Czujnik pokojowy
1.1.10.1 Wpływ czujnika pokojowego (z czujnikiem temperatury 
pokojowej)
▶ Ustawić, jaka wartość 1 K ( °C) różnicy temperatury pokojowej ma 

oddziaływać na wartość zadaną temperatury przewodu zasilającego.
Przykład: Przy wynoszącym 2 K ( °C) odchyleniu od ustawionej 
temperatury pokojowej wartość zadana temperatury przewodu 
zasilającego zmienia się o 6 K ( °C) (odchylenie 2 K * współczynnik 3 = 
6 K).

1.1.11 Program temperatury pokojowej
▶ Wybrać, czy obieg ma być sterowany za pomocą programu, czy nie.
Praca optymalna
Funkcja ta oznacza, że centrala sterująca ustala wartości, uwzględniając 
jedynie wartość zadaną przewodu zasilającego ( Rozdział 10.2.1), 
nie uwzględnia natomiast zaprogramowanych zmian na czas trwania 
doby. Praca optymalna zapewnia w większości przypadków największy 
komfort i oszczędność energii.
Program 1 i 2
Wybór ten umożliwia poprzez ustawienie czasów załączania oraz 
temperatury normalnej i odchylonej zdefiniowanie własnych programów 
dla sterowania czasowego.

Aby nastawić żądany czas dzienny:
▶ Wybrać Program 1 lub Program 2.
▶ Wejść w menu 1.1.11.2 Wyświetl/zmień program aktywny.
▶ Przekręcić pokrętło nastawcze, aby ustawić dzień.

Rys. 28
▶ Wcisnąć pokrętło menu, aby zaznaczyć wartość, która ma być 

zmieniona.

Rys. 29
▶ Obracać pokrętłem do momentu uzyskania żądanego ustawienia.
▶ Nacisnąć pokrętło menu.
▶ Przekręcić pokrętło nastawcze, aby ustawić dodaktowe wartości jak 

wyżej.
▶ Cofnąć się o krok za pomocą .
▶ Wybrać Alternatywa przy zapisie:

– Powrót bez zapisywania
– Program 1
– Program 2
Ustawione zmiany zapisane zostają w pamięci jako wybrany program 
lub nie zostają zapisane.

▶ Aby wyregulować temperaturę normalną, przejść dalej do menu 
1.1.11.3 Temper.normalna w pomieszcz..

▶ Aby wyregulować temperaturę wyjątkową, przejść dalej do menu 
1.1.11.7 Temp.odmienna w pomieszcz..

Program temperatury pokojowej przy zamontowanym czujniku 
temperatury pokojowej:
1.1.11 Program temperatury pokojowej
1.1.11.1 Program aktywny
Po wybraniu programu podczas obrotu pokrętłem nastawczym pojawia 
się następujące wskazanie:
1.1.11.2 Wyświetl/zmień program aktywny
1.1.11.3 Temper.normalna w pomieszcz.
▶ Ustawić żądaną wartość temperatury pokojowej.
1.1.11.6 Wpływ czujnika pokojowego
▶ Ustawić wartość w ten sam sposób, jak w przypadku 1.1.10.1 Wpływ 

czujnika pokojowego.
1.1.11.7Temp.odmienna w pomieszcz.
▶ Ustawić temperaturę, która ma być temperaturą wyjątkową w 

programie.
Menu jest wyświetlane tylko wtedy, gdy wybrano opcję Program 1 lub 
Program 2.

1.1.11.8Kopiuj do wszyst.obw.grzewczych
▶ Wybrać Tak dla takiej samej regulacji  wszystkich zainstalowanych 

obiegów.
Menu jest wyświetlane tylko wtedy, gdy wybrano Obieg 1.

Zalecenia:
▶ Podwyższyć wartość prawego punktu, jeśli wydaje się 

być za zimno przy niskich temperaturach 
zewnętrznych.

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

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

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

Tab. 7 Program 1 i 2
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Program temperatury pomieszczenia bez zainstalowanego czujnika 
temperatury pomieszczenia:
1.1.11 Program temperatury pokojowej
1.1.11.1 Program aktywny
1.1.11.2 Wyświetl/zmień program aktywny
Tak jak z zainstalowanym czujnikiem temperatury pomieszczenia, patrz 
wyżej.
1.1.11.3 Temper.normalna w pomieszcz.
▶ Ustawić wartość zmierzoną w pomieszczeniu.

Program temperaturowy wykorzystuje podaną wartość do obliczenia 
różnicy między temperaturą normalną a wyjątkową.

1.1.11.4 Temperatura +/-
▶ Przy pomocy tej funkcji można tak ustawić temperaturę 

pomieszczenia, żeby normalna temperatura pomieszczenia (patrz 
poprzednie menu) stała się żądaną temperaturą pomieszczenia.

▶ Należy skorzystać z tej funkcji, aby w prosty sposób podnieść lub 
obniżyć temperaturę ogrzewania, jeżeli nie zainstalowano żadnego 
czujnika temperatury pomieszczenia.
– –  daje temperaturę pomieszczenia niższą o ok.1 °C. 
–  daje temperaturę pomieszczenia niższą o ok. 0,5 °C.

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

1.1.11.6 Wpływ czujnika pokojowego
▶ Ustawić wartość w ten sam sposób, jak w przypadku 1.1.10.1 Wpływ 

czujnika pokojowego.
1.1.11.7 Temp.odmienna w pomieszcz.
Tak jak z zainstalowanym czujnikiem temperatury pomieszczenia, patrz 
wyżej.
1.1.11.8 Kopiuj do wszyst.obw.grzewczych
Tak jak z zainstalowanym czujnikiem temperatury pomieszczenia, patrz 
wyżej.

1.3 Obieg 2 (opcja dodatkowa)
▶ Ustawić wartość w ten sam sposób, jak w przypadku 1.1 Obieg 1 CO.
1.4 Obieg 3 (opcja dodatkowa)
▶ Ustawić wartość w ten sam sposób, jak w przypadku 1.1 Obieg 1 CO.
1.5 Obieg 4 (opcja dodatkowa)
▶ Ustawić wartość w ten sam sposób, jak w przypadku 1.1 Obieg 1 CO.

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

Wartość zadana bazuje zwykle na:
• Aktualna wartość krzywej grzewczej (temperatura zasilania przy 

aktualnej temperaturze zewnętrznej odpowiednio do krzywej 
grzewczej).

• Aktualny wpływ na krzywą grzewczą poprzez:
– Czujnik pokojowy
– Wakacje
– Program aktywny
– Regulacja zewnętrzna

Obliczenie wartości zadanej
Wartość zadana obiegu grzewczego to aktualna wartość krzywej 
grzewczej, która zmieniana jest o aktualny wpływ na krzywą grzewczą 
(jeśli taki ustalono).
Kolejność priorytetu wpływu na krzywą grzewczą:
• Regulacja zewnętrzna
• Program aktywny
• Wakacje
Aktywny może być tylko jeden typ wpływu. Kiedy i jak duży ma być 
wpływ ustawiane jest w danej funkcji.

Stała wartość zadana
Stała wartość zadana (nie bazująca na krzywej) obowiązuje przy:
• Zewnętrzna wartość zadana. Zgodnie z sygnałem wejściowym 

wartość zadana wynosi 0-10V, gdzie 1V to 10 °C, a 10V to 80 °C 
(wartość 0V uruchamia alarm).

Ograniczenie temperatury zadanej
Obliczona wartość kontrolowana jest na bieżąco przez obowiązujące 
dopuszczalne ograniczenia temperatury.
Obowiązująca wartość T1 dla Obieg 1 i zmierzona wartość rzeczywista 
dla T1 są stosowane w celu załączenia lub wyłączenia zapotrzebowania 
ogrzewania.
Dla Obieg 2, 3... obowiązuje zasada: przy niskiej wartości rzeczywistej 
T1 obiegu grzewczego z mieszaniem w porównaniu z wartością zadaną, 
do obiegu zostaje domieszane więcej wody grzewczej w celu utrzymania 
wartości zadanej.
Jeśli przez pewien czas temperatura obiegu zasilającego jest niższa od 
wartości zadanej, to powstaje zapotrzebowanie na ciepło, a sprężarka 
wytwarza ciepło, zanim temperatura wewnątrz budynku zbyt mocno się 
obniży. Proces wytwarzania ciepła toczy się do chwili, gdy temperatura 
obiegu zasilającego jest kilka stopni wyższa od wartości zadanej. (Lub do 
chwili, gdy minie Maks. czas pracy CO przy zapotrzeb. na CWU.)
W trybie letnim zapotrzebowanie grzewcze zostaje zdezaktywowane.
1.10 Ogólne
1.10.1 Pora letnia/zimowa
1.10.1.1 Tryb zimowy
Wł oznacza ciągły tryb zimowy. Produkowane są ciepło i c.w.u. Wył 
oznacza ciągły tryb letni. Produkowana jest tylko ciepła woda. 
Automatyczny oznacza zmianę zgodnie z ustawionymi temperaturami 
zewnętrznymi.
1.10.1.2 Granica temp. zewnętrznej dla zmiany
Menu jest wyświetlane tylko wtedy, gdy wybrano opcję Automatyczny 
w 1.10.1.1 Tryb zimowy.

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

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

Zmiana między trybem letnim i zimowym dokonywana 
jest z opóźnieniem, aby uniknąć częstego uruchamiania i 
zatrzymywania sprężarki przy temperaturach 
zewnętrznych zbliżonych do ustawionej wartości.
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10.3 CWU
Pod pozycją 2 CWU znajdują się następujące funkcje:
• Wybór trybu pracy
• Żądanie 2.3 Dodatkowa CWU
• Wprowadzenie informacji, kiedy ma być wykonana  2.4 Dezynfekcja 

termiczna w celu usunięcia bakterii.
• Ewentualne ustawienie 2.5 Program CWU
2.2 Tryb pracy z CWU
▶ Wybrać typ trybu wytwarzania CWU.

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

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

Fabrycznie w trybie ekonomicznym wartość temperatury na dopływie i 
odpływie jest ok. 8 K niższa niż w trybie komfortowym. Wartości te może 
zmienić instalator.
2.3 Dodatkowa CWU
Dodatkowa ciepła woda jest wytwarzana w taki sposób, że w czasie 
ustawionych godzin temperatura wody w podgrzewaczu c.w.u. 
zwiększona zostaje do podanej temperatury zatrzymania. 
2.3.1 Dodatkowy okres podgrzewania CWU
▶ Ustawić, jak długo ma być produkowana dodatkowa CWU.
2.3.2 Temp. zatrzym. dodatkowej CWU
▶ Ustawić temperaturę zatrzymania wytwarzania dodatkowej CWU.
Pompa ciepła uruchamia funkcje bezpośrednio i wykorzystuje do 
podwyższenia temperatury najpierw sprężarkę a następnie dogrzewacz. 
Po upływie ustawionej liczby godzin, pompa ciepła powraca do 
normalnego trybu pracy.

2.4 Dezynfekcja termiczna
Dezynfekcja termiczna to tymczasowe podwyższenie temperatury 
CWU do ok. 65 °C.
W celu podwyższenia temperatury c.w.u. najpierw wykorzystywana jest 
sprężarka a następnie tylko dogrzewacz.
2.4.1 Dzień tyg.
▶ Ustawić dzień dezynfekcji termicznej. Żaden oznacza, że funkcja jest 

wyłączona. Wszystkie oznacza, że szczytowe zapotrzebowanie na 
CWU występuje codziennie.
Jeśli funkcja szczytowego zapotrzebowania na wodę zostanie 
wyłączona, należy wybrać tryb pracy zapewniający uzyskanie 
komfortu cieplnego w menu 2.2 Tryb pracy z CWU.

2.4.2 Odstęp tygodniowy
▶ Ustawić częstotliwość dezynfekcji termicznej.

– 1 oznacza co tydzień.
– 2 oznacza, że dezynfekcja termiczna odbywa się we wszystkie 

parzyste tygodnie roku, tzn. w tygodniach kalendarzowych: 2, 4, 6 
itd.

– 3 oznacza tydzień 3, 6, 9 itp.
– 4 oznacza tydzień 4, 8, 12 itp.

2.4.3 Godz. startu
▶ Ustawić godzinę dezynfekcji termicznej.

2.5 Program CWU
Program 1 i Program 2 umożliwia zablokowanie produkcji CWU w 
ustawionym okresie.
2.5.1 Program aktywny
2.5.2 Wyświetl/zmień program aktywny
Menu jest wyświetlane tylko wtedy, gdy wybrano opcję Program 1 lub 
Program 2. Zmiana programu odbywa się w taki sam sposób, jak w 
przypadku 1.1.11 Program temperatury pokojowej.

10.4 Wakacje
Podczas urlopu (nieobecności) można np. ustawić niższą lub wyższą 
temperaturę i wyłączyć opcję wytwarzania CWU. Funkcje Data 
uruchomienia i Data zakończenia, Temperatura pokojowa i Blokuj 
produkcję CWU wyświetlane są tylko wtedy, gdy funkcja urlopowa jest 
aktywna.
3.1 Obieg 1 i CWU
3.1.1 Aktywacja funkcji wakacyjnej
3.1.2 Data startu
3.1.3 Data zakończ.
▶ Ustawić datę startową i końcową dla żądanego okresu. Użyć formatu 

RRR-MM-DD.
Okres czasu rozpoczyna się i kończy o godzinie 00:00. Data 
rozpoczęcia i zakończenia należy do tego okresu.

▶ Aby wcześniej zakończyć działanie funkcji, należy wybraćNie w menu 
3.1.1 Aktywacja funkcji wakacyjnej.

3.1.4 Temperatura pokojowa
▶ Ustawić temperaturę pomieszczenia dla obiegu grzewczego podczas 

tego okresu. 
3.1.5 Kopiuj do wszyst.obw.grzewczych
3.1.6 Blokuj produkcję CWU
3.2 Obieg 2 (opcja dodatkowa)
▶ Ustawić wartość w ten sam sposób, jak w przypadku 3.1  Obieg 1 i 

CWU.
3.3 Obieg 3 (opcja dodatkowa)
▶ Ustawić wartość w ten sam sposób, jak w przypadku 3.1  Obieg 1 i 

CWU.
3.4 Obieg 4 (opcja dodatkowa)
▶ Ustawić wartość w ten sam sposób, jak w przypadku 3.1  Obieg 1 i 

CWU.

10.5 Pomiary energii

6.1 Energia wytworz
Tu podawana jest wartość 6.1 Energia wytworz w kWh w podziale na 
6.1.1 Ogrzewanie oraz 6.1.3 CWU.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko oparzeń. 
▶ Jeśli temperatura CWU jest wyższa od 60 °C, należy 

korzystać z zaworu mieszającego.

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo oparzenia! 
W przypadku temperatury wody ponad 60 °C istnieje 
ryzyko poparzenia.
▶ Bezpośredni pobór wody podczas dezynfekcji 

termicznej oraz zaraz po niej powinien odbywać się z 
zachowanie szczególnej ostrożności. Nadzorować 
tryb pracy lub zamontować zawór mieszający c.w.u.

Pomiar energii odbywa się na każdą sprężarkę, ustalone 
wyniki są sumowane przed wskazaniem.
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6.2 Zużycie energii przez.dogrz.elektr.
Tu podawana jest wartość 6.2 Zużycie energii przez.dogrz.elektr. w 
kWh w podziale na 6.2.1 Ogrzewanie oraz 6.2.2 CWU.

10.6 Licznik czasu
Sterowniki wykorzystywane są przez centralę sterującą, służą one do 
odliczania czasu trwania funkcji ograniczonych czasowo, jak np. Czas 
dla dodatkowej CWU. Z poziomu klienta widoczne są następujące 
sterowniki czasowe (pokazane są tylko sterowniki odmierzające czas):

10.7 Regulacja zewnętrzna
Kiedy zamknięte zostanie wejście zewnętrzne, centrala sterująca 
wykonuje te czynności, które są ustawione na  Tak lub których wartość 
jest różna od 0 (Temperatura pokojowa). Kiedy wejście zewnętrzne 
jest otwarte, centrala sterująca wraca do położenia normalnego. 
Wyświetlane są tylko zainstalowane funkcje.
8.1 Pompa ciepła 1
8.1.1 Wejście zewnętrzne 1
8.1.1.9 Blokuj sprężarkę
8.1.1.11 Blokada dogrzewacza
8.1.1.12 Blokuj CO przy zadziałaniu termostatu
8.1.1.13 Blokada CO
8.1.1.14 Temperatura pokojowa
▶ Ustawić temperaturę pomieszczenia, która ma być osiągnięta 

podczas uaktywnionej regulacji zewnętrznej.
▶ Wartość > 0 °C aktywuje funkcję.
Jeżeli dla jednego obiegu na wielu wejściach zewnętrznych ustawione 
zostają zmiany temperatury, wykorzystywana jest najwyższa ustawiona 
temperatura.
8.1.1.15 Blokuj produkcję CWU
8.1.2 Wejście zewnętrzne 2
▶ Ustawić wartość w ten sam sposób, jak w przypadku 8.1.1 Wejście 

zewnętrzne 1.
8.2 Pompa ciepła 2
▶ Ustawić wartość w ten sam sposób, jak w przypadku 8.1  Pompa 

ciepła 1.
8.5 Wejście zewnętrzne obieg 2
8.5.2 Blokuj CO przy zadziałaniu termostatu
8.5.3 Blokada CO
8.5.6 Temperatura pokojowa
8.6 Wejście zewnętrzne obieg 3
▶ Ustawić wartość w ten sam sposób, jak w przypadku 8.5  Wejście 

zewnętrzne obieg 2.
8.7 Wejście zewnętrzne obieg 4
▶ Ustawić wartość w ten sam sposób, jak w przypadku 8.5  Wejście 

zewnętrzne obieg 2.

10.8 Ogólne
Tu znajdują się m.in. ustawienia daty i godziny. 
12.1 Nastawy czujnika pokojowego
12.1.1 Wyświetl temperaturę zewnętrzną na czujniku pokojowym
12.2 Ustawianie daty
12.3 Ustawianie godz.
▶ W razie potrzeby zmienić datę i godzinę. Regulator używa tych danych 

do sterowania programami czasowymi (np. urlop lub program 
temperatury pomieszczenia).

12.4 Pora letnia/zimowa
▶ Ustawić, czy między czasem letnim i zimowym ma następować 

automatyczna zmiana (data odpowiada standardom EU).
12.6 Kontrast wyświetlacza
▶ W razie potrzeby zmienić jasność wyświetlacza.
12.7 Język
▶ Zmiana języka na życzenie.

10.9 Alarmy
Różne alarmy, które mogą się uruchomić, opisane są w ( Rozdział 11).
Pod pozycją 13 Alarmy znajdują się następujące opcje:
• 13.1 Rejestr inform
• 13.2 Wyczyść rejestr inform
• 13.3 Protokół alarmów
• 13.4 Kasowanie protokołu alarmów
• 13.7 Wyświetl.alarmu
13.1 Rejestr inform
W rejestrze informacyjnym znajdują się informacje przekazywane przez 
pompę ciepła. Jeśli pojawiają się aktywne informacje, na ekranie 
głównym panelu kontrolnego wyświetla się symbol rejestru 
informacyjnego.
13.2 Wyczyść rejestr inform
Ta opcja służy do kasowania rejestru informacyjnego.
13.3 Protokół alarmów
W protokole alarmowym wyświetlane są pojawiające się alarmy i 
ostrzeżenia. Kategoria alarmu ( Rozdział 11.5) podana jest u góry, po 
lewej stronie okna; jeśli alarm jest aktywny, widoczny jest również 
symbol alarmu (Rozdział 7.3) w protokole alarmowym i w położeniu 
wyjściowym panelu kontrolnego.
13.4 Kasowanie protokołu alarmów
Ta opcja służy do kasowania protokołu alarmowego
13.7 Wyświetl.alarmu
W menu Wyświetl.alarmu wprowadzane są ustawienia numerów 
alarmów i kontrolki.
13.7.1 Sygnał alarmowy
13.7.1.1 Interwał
▶ Ustawić przedział czasowy uruchomienia brzęczyka alarmowego.

Brzęczyk alarmowy uruchamia się na sekundę, przez pozostały czas w 
interwale brzęczyk nie wydaje dźwięku. Ustawienie obowiązuje dla 
wszystkich brzęczyków alarmowych.

13.7.1.2 Czas blokady
▶ Ustawić, między jakimi czasami brzęczyk alarmowy nie będzie 

generował sygnału dźwiękowego.
13.7.2 Wyśw.alarmu regulat.
13.7.2.1 Blokada sygnału alarmowego
Ustawienie dotyczy tylko brzęczyka alarmowego regulatora

Sterownik czasowy Ust. fabr.
7.1 Dodatkowa CWU 0h
7.3 Opóźnienie trybu alarmowego 1h
7.5 Czas pracy CO przy zapotrzebowaniu na CWU 20min
7.6 Czas pracy CWU przy zapotrzebowaniu na CO 30min
7.7/7.8 Licznik czasu dla pompy ciepła x
7.7.1/7.8.1 Opóźnienie startu sprężarki 10min
7.11 Licznik czasu dogrzew.
7.11.1 Opóźnienie startu dogrzewacza 60min
7.11.2 Opóźnienie regulacji mieszacza po starcie dogrz. 20min

Tab. 8 Sterowniki czasowe
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13.7.3 Wyśw.alarmu czujnika pokoj.
13.7.3.2 Blokuj lampkę alarmu
Ustawienie obowiązuje dla wszystkich czujników temperatury 
pomieszczenia.

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

10.11 Powrót do ustawień fabrycznych
▶ Wybrać 15 Powrót do ustawień fabrycznych oraz Tak, aby 

zresetować wszystkie ustawienia użytkownika do pierwotnych 
ustawień fabrycznych. Operacja ta nie zmienia ustawień 
wprowadzonych przez instalatora.

11 Alarmy

11.1 Lampka alarmowa i czujnik temperatury 
pomieszczenia

Lampa kontrolna centrali sterującej służy do informowania o statusie 
WŁ/WYŁ pompy ciepła, lecz także do wyświetlania ewentualnych 
alarmów. Lampka kontrolna zwana jest w związku z tym również lampką 
alarmową.
Alarm sygnalizowany jest miganiem czerwonej lampki (centrala 
sterująca). Lampka miga do chwili usunięcia przyczyny alarmu. Lampka 
nie zapala się w przypadku alarmu ostrzegawczego. 
Istnieje możliwość zablokowania lampki alarmowej czujnika 
temperatury pokojowej.

Okno wyświetlacza czujnika temperatury pokojowej służy do 
sygnalizacji w przypadku niektórych kategorii alarmów ( Tab. 10 ). 
Wyświetlacz pulsuje powoli na czerwono, aż alarm zostanie 
potwierdzony w centrali sterującej pompy ciepła lub wyłączy się 
automatycznie.
Funkcja sygnalizacji alarmu czujnika temperatury pokojowej nazywana 
jest w niniejszym rozdziale lampką alarmową.
Istnieje możliwość zablokowania lampki alarmowej czujnika 
temperatury pokojowej.

11.2 Brzęczyk alarmowy przy alarmie
W razie alarmu przez sekundę rozbrzmiewa brzęczyk alarmowy pompy 
ciepła zgodnie z ustawionym interwałem włączania się. Brzęczyk 
alarmowy można zablokować całkowicie lub dla wybranej części doby.
W przypadku ostrzeżeń brzęczyk alarmowy nie włącza się.

11.3 Potwierdzenie alarmu
Potwierdzenie” oznacza, że należy wcisnąć  aby zniknęło 
ostrzeżenie alarmowe. W każdym z opisów alarmu podana jest 
informacja o tym, co się dzieje po potwierdzeniu alarmu.
Ostrzeżenia najczęściej nie muszą być potwierdzane. Wskaźnik 
alarmowy jest automatycznie wyłączany po usunięciu przyczyny 
ostrzeżenia. Jednakże można potwierdzać ostrzeżenia

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

11.5 Kategorie alarmów
Alarmy podzielone są pod względem rodzaju i stopnia zagrożenia usterki 
na różne kategorie. Kategoria alarmu wyświetlana jest na wskazaniu 
alarmowym i w protokole alarmowym.

Sygnalizacja Funkcja
Lampka świeci stałym, 
zielonym światłem.

Pompa ciepła pracuje.

Lampka miga na czerwono. Zgłoszono alarm, alarm nie został 
potwierdzony.

Lampka świeci stałym, 
czerwonym światłem.

Alarm został potwierdzony, ale 
przyczyna alarmu nie została 
usunięta.

Lampka powoli miga na 
zielono.

Pompa ciepła znajduje się w trybie 
czuwania1).

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

Tab. 9 Lampka alarmowa w centrali sterującej
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Kategorie A-H to alarmy, kategorie I-J to ostrzeżenia/informacje, kategorie K-M to ostrzeżenia, kategoria Z to informacje.

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

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

[M] Wykorzystywana w przypadku problemów z przyłączeniem karty.

11.6 Wyświetlanie alarmów
Wyświetlacz wskazuje, jeżeli wystąpi alarm/ostrzeżenie. Informacja ta 
zapisana jest także w protokole alarmowym. Na wskazaniu 
standardowym wyświetlacza panelu sterującego wyświetlony jest 
symbol alarmowy ( rozdział 7.3).
Przykład alarmu:

Rys. 30

11.7 Funkcje alarmowe
Tutaj znajduje się wykaz różnych alarmów. Tytuł zawiera tekst alarmu.
Większość tekstów alarmu zawiera oznaczenie części pompy ciepła, 
która spowodowała alarm. W przypadku kontaktu z obsługą klienta 
należy zawsze podać pełną informację alarmową.
E21 odnosi się do pompy ciepła 1, E22 do pompy ciepła 2.
E11 odnosi się do obiegu 1, E12 do obiegu 2, E13 do obiegu 3 itd.
Txx odnosi się do różnych czujników temperatury.

11.7.1 Wysoka temp. gorąc. gazu E2x.T6
Opis funkcji: sprężarka zostaje zatrzymana, gdy tylko temperatura 
sprężarki będzie za wysoka. Alarm może wystąpić pojedynczo w 
ekstremalnych sytuacjach roboczych.
Uruchamia się sterownik czasowy alarmu: Tak.
Warunki do zresetowania: temperatura gorącego gazu spada do 
temperatury dopuszczalnej. 
Kategoria: A.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli alarm trwa dłużej niż 3 godziny 

lub występuje często.

11.7.2 Zadziałał presostat niskiego ciśnienia E2x.RLP
Opis funkcji: sprężarka jest zatrzymywana, gdy tylko ciśnienie w obiegu 
czynnika chłodniczego pompy ciepła będzie zbyt niskie.
Uruchamia się sterownik czasowy alarmu: Tak.
Warunki do zresetowania: ciśnienie spada do dopuszczalnej wartości. 
Kategoria: A.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie.
▶ Sprawdzić i w razie potrzeby oczyścić filtr zanieczyszczeń 

(Rozdział 13.2).
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli po potwierdzeniu alarm w 

dalszym ciągu pozostaje aktywny.

11.7.3 Zadziałał presostat wysokiego ciśnienia E2x.RHP
Opis funkcji: sprężarka jest zatrzymywana, gdy tylko ciśnienie w obiegu 
czynnika chłodniczego jest zbyt wysokie.
Uruchamia się sterownik czasowy alarmu: Tak.
Warunki do zresetowania: ciśnienie spada do dopuszczalnej wartości. 
Kategoria: A.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli po potwierdzeniu alarm w 

dalszym ciągu pozostaje aktywny.

11.7.4 Niskie ciśnienie w obiegu dol. źródła
Opis funkcji: sprężarka jest zatrzymywana, gdy tylko ciśnienie w obiegu 
dolnego źródła ciepła jest zbyt niskie.
Uruchamia się sterownik czasowy alarmu: Tak.
Warunki do zresetowania: ciśnienie spada do dopuszczalnej wartości.
Kategoria: A.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli po potwierdzeniu alarm w 

dalszym ciągu pozostaje aktywny.

Znaczenie A B C D E F G H I J K L M Z
Zatrzymanie sprężarki X X X X X X X
Zatrzymanie dogrzewacza X X X
Włącza się lampka alarmowa, pojawia się nr 
alarmu

X X X X X X X X

Opóźnienie alarmu 5s 3s 15 min 1 min 5s 1s 1s 1s 5s 5s 2s 5s 0s 0s
Należy potwierdzić w celu ponownego 
uruchomienia

X X X X X

Można uruchomić ponownie przed 
potwierdzeniem

X X X X X X X

Należy potwierdzić okno menu X X X X X X X X X X
Umieszczane w rejestrze informacyjnym X X X

Tab. 10 Kategorie alarmów
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11.7.5 Niska temperatura obiegu dol. źródła wej. E2x.T10
Opis funkcji: alarm jest wywoływany, jeżeli ostrzeżenie z powodu zbyt 
niskiej temperatury obiegu dolnego źródła ciepła wystąpiło kilkukrotnie.
Uruchamia się sterownik czasowy alarmu: Tak.
Warunki do zresetowania: Temperatura obiegu dolnego źródła jest 
wyższa niż najniższa dopuszczalna wartość. 
Kategoria: A.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli po potwierdzeniu alarm w 

dalszym ciągu pozostaje aktywny.

11.7.6 Niska temperatura obiegu dol. źródła wyj. E2x.T11
Opis funkcji: alarm jest wywoływany, jeżeli ostrzeżenie z powodu zbyt 
niskiej temperatury obiegu dolnego źródła ciepła wystąpiło kilkukrotnie.
Uruchamia się sterownik czasowy alarmu: Tak.
Warunki zresetowania: Temperatura obiegu dolnego źródła jest . 
Kategoria: A.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli po potwierdzeniu alarm w 

dalszym ciągu pozostaje aktywny.

11.7.7 Zbyt wiele restartów karty I/O kort BAS x
Opis funkcji: Sprężarka zatrzymuje się. Aktywuje się, gdy regulator po 
alarmie Skontrolować przyłącze magistrali CANbus w ciącu godziny 
wykonał więcej niż trzy nowe starty (rozdział 11.8.6).
Uruchamia się sterownik czasowy alarmu: Tak.
Warunki zresetowania: Komunikacja przez magistralę CANbus z 
regulatorem zostaje ponownie nawiązana.  
Kategoria: A.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli po potwierdzeniu alarm w 

dalszym ciągu pozostaje aktywny.

11.7.8 Zabezp.silnika 1 E2x.F11, sprężarka
Opis funkcji: alarm jest wywoływany, jeżeli zadziałało zabezpieczenie 
silnika sprężarki z powodu zbyt wysokiego napięcia lub brakującej fazy, 
co prowadzi do tego, że sprężarka jest obciążana nierównomiernie.
Uruchamia się sterownik czasowy alarmu: Tak.
Warunki do zresetowania: zresetowane zabezpieczenie silnika. 
Kategoria: B.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie.
▶ Skontrolować bezpieczniki instalacji grzewczej oraz bezpieczniki 

główne.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli po potwierdzeniu alarm w 

dalszym ciągu pozostaje aktywny.

11.7.9 Błąd faz E2x.B1
Opis funkcji: sprężarka jest zatrzymywana, jeżeli zadziałał czujnik 
kolejności i zaniku faz. Również zbyt niskie (<195V) lub zbyt wysokie 
(>254V) napięcie powoduje alarm. 
Uruchamia się sterownik czasowy alarmu: Tak.
Warunki do zresetowania: usterka jest usunięta. Przy zbyt niskim/
wysokim napięciu: napięcie wyższe niż 201V lub niższe niż 250V.
Kategoria: E.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.

Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie.
▶ Skontrolować bezpieczniki instalacji grzewczej oraz bezpieczniki 

główne.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli po potwierdzeniu alarm w 

dalszym ciągu pozostaje aktywny.

11.7.10 Przerwa na czujniku E2x.T6 gor. gaz
Opis funkcji: sprężarka zostaje zatrzymana, ponieważ funkcja 
zabezpieczenia przed zbyt wysoką temp. gorącego gazu jest 
niespełniona. Alarm uruchamia się, gdy wartość temperatury na 
czujniku wynosi mniej niż – 50 °C.
Uruchamia się sterownik czasowy alarmu: Tak.
Warunki do zresetowania: wartość na czujniku temperatury jest >-
50 °C. 
Kategoria: E.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli alarm trwa dłużej niż 3 godziny 

lub występuje często.

11.7.11 Zwarcie na czujniku E2x.T6 gor. gaz
Opis funkcji: sprężarka zostaje zatrzymana, ponieważ funkcja 
zabezpieczenia przed zbyt wysoką temp. gorącego gazu jest 
niespełniona. Alarm uruchamia się, gdy wartość temperatury na 
czujniku wynosi więcej niż +150 °C.
Uruchamia się sterownik czasowy alarmu: Tak.
Warunki do zresetowania: wartość na czujniku temperatury jest < 
150 °C. 
Kategoria: E.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli alarm trwa dłużej niż 3 godziny 

lub występuje często.

11.7.12 Wysoka temp. na zasilaniu E1x.T1
Opis funkcji: sprężarka zostaje zatrzymana, gdy temperatura systemu 
grzewczego w porównaniu do dokonanych ustawień jest zbyt wysoka.
Uruchamia się sterownik czasowy alarmu: Tak.
Warunki do zresetowania: wartość czujnika temperatury spada poniżej 
temperatury uruchomienia zapotrzebowania ciepła. 
Kategoria: E.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.
▶ Obniżyć temperaturę w obiegu.
▶ Sprawdzić, czy otwarte są zawory termostatyczne.
▶ Jeśli alarm pojawia się często, należy skontaktować się ze 

sprzedawcą.

11.7.13 Usterka dogrzew. elektr. E21.E2
Funkcja: Wyłącza się dogrzewacz elektryczny. Funkcja uruchamiana 
przez zabezpieczenie przed przegrzaniem dogrzewacza elektrycznego, 
wysoką temperaturę obiegu zasilającego lub zbyt wysoką temperaturę 
dogrzewacza elektrycznego. Z powodu zwarcia mógł także zadziałać 
automatyczny bezpiecznik dogrzewacza elektrycznego.
Warunki zresetowania: Błąd zabezpieczenia przed przegrzaniem 
został usunięty lub spadek temperatury. 
Kategoria: F.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie.
PremiumLine EQ, Greenline HE/HA – 6 720 806 252 (2013/02) pl 21



Alarmy
▶ Zresetować zabezpieczenie przed przegrzaniem, jeśli to było 
przyczyną.

▶ Zresetować automatyczny bezpiecznik, jeśli zadziałał.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli po potwierdzeniu alarm w 

dalszym ciągu pozostaje aktywny.

11.7.14 Zadziałało zabezp.przed przegrz.dogrzew. elektr. CWU
Opis funkcji: dogrzewacz elektryczny zostaje wyłączony. Jeżeli sygnał 
alarmowy dogrzewacza podłączony zostaje do Multi module, to w 
przypadku błędu wywoływany jest alarm.
Warunki do zresetowania: błąd w dogrzewaczu został usunięty i nie ma 
sygnału alarmowego.
Kategoria: F.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli po potwierdzeniu alarm w 

dalszym ciągu pozostaje aktywny.

11.7.15 Przerwa na czujniku E31.T32 zabezp.przed 
zamarz.chłodz.

Opis funkcji: zawór mieszający obiegu czynnika chłodniczego jest 
zamykany. Aktywuje się, jeżeli wartość temperatury na czujniku będzie 
mniejsza niż -10 °C. Czujnik jest wykorzystywany do określonych 
działań do chłodzenia, aby zapobiec zamarznięciu wymiennika ciepła. 
Wymóg zresetowania: Czujnik podaje wartość temperatury >-10 °C. 
Kategoria: G.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli alarm trwa dłużej niż 3 godziny 

lub występuje często.

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

Opis funkcji: zawór mieszający obiegu czynnika chłodniczego jest 
zamykany. Aktywuje się, jeżeli wartość temperatury na czujniku będzie 
wyższa niż 30 °C. Czujnik używany jest podczas chłodzenia w obiegu 
czynnika chłodniczego i zapobiega zamarznięciu wymiennika ciepła. 
Wymóg zresetowania: Czujnik podaje wartość temperatury < 30 °C. 
Kategoria: G.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli alarm trwa dłużej niż 3 godziny 

lub występuje często.

11.7.17 Błąd czujnika punktu rosy E1x.TM
Opis funkcji: tryb chłodzenia aktualnego zaworu mieszającego zostaje 
przerwany. Alarm jest wywoływany, jeżeli sygnał czujnika odbiega od 
jego zwykłego zakresu roboczego. Ten alarm może także wystąpić po 
zaniku napięcia zasilania, przyczyna zanika zasadniczo jednak 
samoczynnie. Alarm musi być jedynie potwierdzony.
Warunki do zresetowania: sygnały czujnika powracają do normalnego 
obszaru zastosowania.
Kategoria: G.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli alarm trwa dłużej niż 3 godziny 

lub występuje często.

11.7.18 Usterka anody E41.F31
Opis funkcji: nie ma wpływu ani na sprężarkę ani na dogrzewacz. Alarm 
jest wywoływany, jeżeli anoda antykorozyjna w podgrzewaczu c.w.u. 
jest uszkodzona lub nie funkcjonuje.
Warunki do zresetowania: sprawdzić anodę antykorozyjną, aby 
uniknąć korozji w podgrzewaczu c.w.u.
Kategoria: H.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie.
▶ Poinformować obsługę klienta.

11.7.19 Przerwa na czujniku E11.T1 zasilanie
Opis funkcji: system przechodzi do regulacji poprzez czujnik 
temperatury T8. Alarm jest wywoływany, jeżeli czujnik temperatury 
wskazuje temperaturę niższą niż 0 °C.
Warunki do zresetowania: wartość na czujniku temperatury jest >0 °C. 
Kategoria: H.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli alarm trwa dłużej niż 3 godziny 

lub występuje często.

11.7.20 Zwarcie na czujniku E11.T1 zasilanie
Opis funkcji: system przechodzi do regulacji poprzez czujnik 
temperatury T8. Alarm jest wywoływany, jeżeli wartość czujnika 
temperatury wskazuje temperaturę wyższą niż 110 °C.
Warunki do zresetowania: wartość na czujniku temperatury jest < 
110 °C. 
Kategoria: H.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli alarm trwa dłużej niż 3 godziny 

lub występuje często.

11.7.21 Przerwa na czujniku E12.T1, E13.T1... zasilanie
Opis funkcji: zawór mieszający obiegu grzewczego jest całkowicie 
zamykany.. Alarm jest wywoływany, jeżeli czujnik temperatury wskazuje 
temperaturę niższą niż 0 °C.
Warunki do zresetowania: wartość na czujniku temperatury jest >0 °C. 
Kategoria: H.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli alarm trwa dłużej niż 3 godziny 

lub występuje często.

11.7.22 Zwarcie na czujniku E12.T1, E13.T1... zasilanie
Opis funkcji: zawór mieszający obiegu grzewczego jest całkowicie 
zamykany.. Alarm jest wywoływany, jeżeli wartość czujnika temperatury 
wskazuje temperaturę wyższą niż 110 °C.
Warunki do zresetowania: wartość na czujniku temperatury jest < 
110 °C. 
Kategoria: H.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli alarm trwa dłużej niż 3 godziny 

lub występuje często.

11.7.23 Przerwa na czujniku T2 temp.zewn.
Opis funkcji: przy przerwaniu na T2 temperatura zewnętrzna ustawiana 
jest na 0 °C, aby pompa ciepła mogła w dalszym ciągu produkować 
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ciepło. Aktywuje się, jeżeli wartość temperatury na czujniku będzie 
mniejsza niż -50 °C.
Warunki do zresetowania: wartość na czujniku temperatury jest >-
50 °C. 
Kategoria: H.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli alarm trwa dłużej niż 3 godziny 

lub występuje często.

11.7.24 Zwarcie na czujniku T2 temp.zewn.
Opis funkcji: przy przerwaniu na T2 temperatura zewnętrzna ustawiana 
jest na 0 °C aby pompa ciepła mogła w dalszym ciągu produkować 
ciepło. Aktywuje się, jeżeli wartość temperatury na czujniku będzie 
wyższa niż +70 °C. 
Warunki do zresetowania: wartość na czujniku temperatury jest < 
70 °C. 
Kategoria: H.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli alarm trwa dłużej niż 3 godziny 

lub występuje często.

11.7.25 Przerwa na czujniku T3 CWU
Opis funkcji: produkcja c.w.u. zatrzymuje się. Alarm jest wywoływany, 
jeżeli czujnik temperatury wskazuje temperaturę niższą niż 0 °C.
Warunki do zresetowania: wartość na czujniku temperatury jest >0 °C. 
Kategoria: H.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli alarm trwa dłużej niż 3 godziny 

lub występuje często.

11.7.26 Zwarcie na czujniku T3 CWU
Opis funkcji: produkcja c.w.u. zatrzymuje się. Alarm jest wywoływany, 
jeżeli wartość czujnika temperatury wskazuje temperaturę wyższą niż 
+110 °C.
Warunki do zresetowania: wartość na czujniku temperatury jest < 
110 °C. 
Kategoria: H.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli alarm trwa dłużej niż 3 godziny 

lub występuje często.

11.7.27 Przerwa na czujniku E1x.TT.T5 temp. w pomieszcz.
Funkcja: Oddziaływanie temperatury pokojowej ustawione jest na 0, co 
oznacza, że czujnik temperatury pokojowej nie ma wpływu na instalację 
grzewczą. Alarm włącza się, gdy czujnik podaje temperaturę niższą niż -
1 °C.
Warunki do zresetowania: czujnik temperatury wskazuje wartość >-
1 °C. 
Kategoria: H.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli alarm trwa dłużej niż 3 godziny 

lub występuje często.

11.7.28 Zwarcie na czujniku E1x.TT.T5 temp. w pomieszcz.
Funkcja: Oddziaływanie temperatury pokojowej ustawione jest na 0, co 
oznacza, że czujnik temperatury pokojowej nie ma wpływu na instalację 
grzewczą. Alarm włącza się, gdy czujnik podaje temperaturę wyższą od 
+70 °C.
Warunki do zresetowania: wartość na czujniku temperatury jest < 
70 °C. 
Kategoria: H.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli alarm trwa dłużej niż 3 godziny 

lub występuje często.

11.7.29 Przerwa na czujniku E31.TT.T5 pomieszcz.
Opis funkcji: aktywuje się, jeżeli wartość temperatury na czujniku 
będzie mniejsza niż -1 °C. Wpływ temperatury pomieszczenia ustawiany 
jest na 0.
Warunki do zresetowania: czujnik temperatury wskazuje wartość >-
1 °C. 
Kategoria: H.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.

11.7.30 Zwarcie na czujniku E31.TT.T5 pomieszcz.
Opis funkcji: jest aktywowana, jeżeli wartość na czujniku będzie wyższa 
niż 70 °C. Wpływ temperatury pomieszczenia ustawiany jest na 0.
Warunki do zresetowania: wartość na czujniku temperatury jest < 
70 °C. 
Kategoria: H.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.

11.7.31 Przerwa na czujniku E2x.T8 nośnik ciepła wyj.
Opis funkcji:alarm aktywuje się, jeżeli wartość temperatury na czujniku 
będzie mniejsza niż 0 °C.
Warunki do zresetowania: wartość na czujniku temperatury jest >0 °C. 
Kategoria: H.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli alarm trwa dłużej niż 3 godziny 

lub występuje często.

11.7.32 Zwarcie na czujniku E2x.T8 nośnik ciepła wyj.
Opis funkcji:alarm aktywuje się, jeżeli wartość temperatury na czujniku 
będzie wyższa niż 110 °C.
Warunki do zresetowania: wartość na czujniku temperatury jest < 
110 °C. 
Kategoria: H.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli alarm trwa dłużej niż 3 godziny 

lub występuje często.

11.7.33 Przerwa na czujniku E2x.T9 nośnik ciepła wej.
Opis funkcji:alarm aktywuje się, jeżeli wartość temperatury na czujniku 
będzie mniejsza niż 0 °C.
Warunki do zresetowania: wartość na czujniku temperatury jest >0 °C. 
Kategoria: H.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
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Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli alarm trwa dłużej niż 3 godziny 

lub występuje często.

11.7.34 Zwarcie na czujniku E2x.T9 nośnik ciepła wej.
Opis funkcji:alarm aktywuje się, jeżeli wartość temperatury na czujniku 
będzie wyższa niż 110 °C.
Warunki do zresetowania: wartość na czujniku temperatury jest < 
110 °C. 
Kategoria: H.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli alarm trwa dłużej niż 3 godziny 

lub występuje często.

11.7.35 Przerwa na czujniku E2x.T10
Opis funkcji: aktywuje się, jeżeli wartość rezystancji na czujniku będzie 
wskazywała mniejszą temperaturę niż -20 °C.
Warunki do zresetowania: czujnik temperatury wskazuje wartość > -
20 °C. 
Kategoria: H.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli alarm trwa dłużej niż 3 godziny 

lub występuje często.

11.7.36 Zwarcie na czujniku E2x.T10
Funkcja: Uaktywnia się jeżeli czujnik wskazuje temperaturę wyższą od 
70 °C.
Wymóg zresetowania: Czujnik podaje wartość temperatury < 70 °C. 
Kategoria: H.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli alarm trwa dłużej niż 3 godziny 

lub występuje często.

11.7.37 Przerwa na czujniku E2x.T11
Opis funkcji: aktywuje się, jeżeli wartość temperatury na czujniku 
będzie mniejsza niż -50 °C.
Warunki do zresetowania: wartość na czujniku temperatury jest >-
50 °C. 
Kategoria: H.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli alarm trwa dłużej niż 3 godziny 

lub występuje często.

11.7.38 Zwarcie na czujniku E2x.T11
Funkcja: Uaktywnia się jeżeli czujnik wskazuje temperaturę wyższą od 
70 °C.
Wymóg zresetowania: Czujnik podaje wartość temperatury < 70 °C. 
Kategoria: H.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak.
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli alarm trwa dłużej niż 3 godziny 

lub występuje często.

11.8 Ostrzeżenia

11.8.1 Wył.dogrzew.elektr.z poowdu wysokiej temp. E2x.T8
Funkcja: Wyłącza się dogrzewacz elektryczny. Ostrzeżenie włącza się w 
trybie dogrzewania, jeśli temperatura czynnika grzewczego na wyjściu 
jest wyższa od maksymalnej.
Warunki do zresetowania: ostrzeżenie jest dezaktywowane, jeżeli 
temperatura spada.
Kategoria: K.
Lampka alarmowa: tak.
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.
▶ Jeśli ostrzeżenie pojawia się często, należy poinformować obsługę 

klienta.

11.8.2 Wysoka różnica temp. nośnika ciepła E2x
Opis funkcji: ostrzeżenie jest aktywowane, jeżeli różnica temperatury 
miedzy wchodzącym i wychodzącym nośnikiem ciepła jest zbyt wysoka.
Warunki do zresetowania: ostrzeżenie dezaktywowane jest przed 
potwierdzenie na wskazaniu ostrzegawczym.
Kategoria: L.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: nie
Nowe uruchomienie: ostrzeżenie nie powoduje żadnych wyłączeń, jest 
ono jednakże zapisywane w protokole alarmowym.
▶ Sprawdzić i w razie potrzeby oczyścić filtr zanieczyszczeń.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli po potwierdzeniu ostrzeżenie w 

dalszym ciągu pozostaje aktywne.

11.8.3 Wysoka różnica temperatur obiegu dol. źródła E2x
Opis funkcji: ostrzeżenie jest aktywowane, jeżeli różnica temperatury 
między wchodzącym i wychodzącym obiegiem nośnika ciepła źródła 
dolnego do pompy jest zbyt wysoka.
Warunki do zresetowania: ostrzeżenie dezaktywowane jest przed 
potwierdzenie na wskazaniu ostrzegawczym.
Kategoria: L.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: nie
Nowe uruchomienie: ostrzeżenie nie powoduje żadnych wyłączeń, jest 
ono jednakże zapisywane w protokole alarmowym.
▶ Sprawdzić i w razie potrzeby oczyścić filtr zanieczyszczeń.
▶ Poinformować obsługę klienta, jeżeli po potwierdzeniu ostrzeżenie w 

dalszym ciągu pozostaje aktywne.

11.8.4 Pompa ciepła pracuje teraz w trybie ochr.przed zamarzn.
Opis funkcji: ostrzeżenie jest wywoływane, jeżeli temperatura w 
jednym z obiegów jest zbyt niska.
Warunki do zresetowania: temperatura w obiegu jest podwyższana. 
Kategoria: L.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: nie
Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki.
▶ Poinformować obsługę klienta.

11.8.5 Sprawdź podłączenie do karty we/wy x
Opis funkcji: zależnie od karty.
Warunki do zresetowania: komunikacja z kartą jest utworzona na 
nowo. 
Kategoria: M.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: nie
Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie.
▶ Poinformować obsługę klienta.
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11.8.6 Skontrolować przyłącze magistrali CANbus
Opis funkcji: komunikacja z regulatorem została przerwana. Jeżeli po 
dwóch godzinach alarm jest ciągle aktywny, regulator dokonuje 
ponownego uruchomienia. Jeżeli w ciągu jednej godziny będzię więcej 
niż trzy nowe uruchomienia, zostanie wygenerowany alarm Zbyt wiele 
restartów karty I/O kort BAS x (kategoria A),  Rozdział 11.7.7.
Kategoria: M.
Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: nie
Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie.
▶ Jeśli alarm pojawia się często, należy poinformować obsługę klienta.

11.9 Rejestr informacyjny
W rejestrze informacyjnym znajdują się informacje przekazywane przez 
pompę ciepła.

11.9.1 Wysoka temp. na zasilaniu E2x.T8
Funkcja: Przy zbyt wysokiej temperaturze czynnika grzewczego pojawia 
się informacja. Informacja może się pojawiać wtedy, gdy ustawiona 
zostanie wysoka temperatura pokojowa i temperatura CWU.
Warunki zresetowania: Informacja znika, kiedy temperatura obniży się 
do dozwolonego poziomu. 
Kategoria: I.

11.9.2 Chwilowy stop pompy ciepła E21.RLP
Funkcja: Włącza się, gdy ciśnienie w obiegu czynnika chłodniczego 
pompy ciepła jest zbyt niskie. Jeśli dana informacja pojawia się w danym 
okresie określoną ilość razy, przekształcana jest ona w alarm kategorii A 
(Rozdział 11.7.2).
Warunki do zresetowania: ciśnienie spada do dopuszczalnej wartości. 
Kategoria: I.

11.9.3 Chwilowy stop pompy ciepła E21.RHP
Funkcja: Włącza się, gdy ciśnienie w obiegu czynnika chłodniczego jest 
zbyt wysokie. Jeśli dana informacja pojawia się w danym okresie 
określoną ilość razy, przekształcana jest ona w alarm kategorii A 
(Rozdział 11.7.3).
Warunki do zresetowania: ciśnienie spada do dopuszczalnej wartości. 
Kategoria: I.

11.9.4 Niska temperatura obiegu dol. źródła wej. E2x.T10
Funkcja: Informacja pojawia się, gdy temperatura na dopływie 
pomocniczego czynnika chłodniczego do pompy ciepła jest zbyt niska. 
Jeśli dana informacja pojawia się w danym okresie określoną ilość razy, 
przekształcana jest ona w alarm kategorii A (Rozdział 11.7.5).
Warunki do zresetowania: temperatura obiegu nośnika ciepła dolnego 
źródła jest większa niż najniższa dopuszczalną temperaturę. 
Kategoria: J, może przejść a A.

11.9.5 Niska temperatura obiegu dol. źródła wyj. E2x.T11
Funkcja: Informacja pojawia się, gdy temperatura na odpływie 
pomocniczego czynnika chłodniczego z pompy ciepła jest zbyt niska. 
Jeśli dana informacja pojawia się w danym okresie określoną ilość razy, 
przekształcana jest w alarm kategorii A ( Rozdział 11.7.6).
Warunki do zresetowania: temperatura obiegu nośnika ciepła dolnego 
źródła jest większa niż najniższa dopuszczalną temperaturę. 
Kategoria: J, może przejść a A.

11.9.6 Nieprawidłowa dezynfekcja termiczna, ponowna próba w 
ciągu 24h

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

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

11.9.7 Tymczasowe zatrzymanie PC - przekroczenie parametrów 
pracy

Funkcja: Sprężarka zatrzymuje się do momentu, gdy temperatura 
gorącego gazu spadnie poniżej ustawionej wartości granicznej. 
Ostrzeżenie może się pojawiać, gdy pompa ciepła pracuje w obszarze 
bliskim maksymalnej, dozwolonej temperatury zewnętrznej.
Warunki dla zresetowania: temperatura gorącego gazu jest w 
granicach pracy sprężarki. 
Kategoria: Z.

11.9.8 Przejściowe zatrzymanie CWU z powodu granic zakresu 
pracy

Funkcja: Przerywany jest aktualny tryb pracy podgrzewania CWU i 
następuje zmiana trybu na pracę c.o. Ostrzeżenie może się pojawiać, 
gdy pompa ciepła pracuje w obszarze bliskim maksymalnej, dozwolonej 
temperatury zewnętrznej.
Warunki dla zresetowania: temperatura gorącego gazu jest w 
granicach pracy sprężarki. 
Kategoria: Z.

11.9.9 Dogrzewacz pracuje teraz z maks. dopuszcz.temp.
Funkcja: Temperatura dogrzewacza zaczyna się obniżać. Informacja 
pojawia się w trybie pracy dogrzewacza, jeśli temperatura wychodząca 
(T1 lub T8) zbliża się do ustawionej wartości maksymalnej. Informacja 
jest blokowana w opcji dezynfekcji termicznej na CWU lub dodatkowej 
CWU.
Warunki zresetowania: Informacja wyłącza się, kiedy temperatura 
spada.
Kategoria: Z.

11.9.10 Tymczasowe zatrzymanie CWU E2x
Funkcja: Bieżący tryb c.w.u. jest tymczasowo przerywany, następuje 
przejście do trybu grzewczego.
Warunki do zresetowania: Obniżenie temperatury c.w.u. o kilka 
stopni.
Kategoria: Z.

12 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
Przeglądy i konserwacja
W celu zminimalizowania zużycia energii w dłuższym okresie 
użytkowania zalecamy, aby zawrzeć z autoryzowanym instalatorem 
umowę na wykonywanie corocznych przeglądów i uzależnionych od 
zapotrzebowania prac konserwacyjnych.

Zawory termostatyczne
Zawory termostatyczne w grzejnikach i instalacji podłogowej mogą mieć 
negatywny wpływ na system grzewczy, ponieważ hamują one strumień 
objętości. Pompa ciepła musi to skompensować przez wyższą 
temperaturę. Istniejące zawory termostatyczne muszą być całkowicie 
otwarte - z wyjątkiem np. sypialni lub innych pomieszczeń, w których 
pożądana jest niższa temperatura. W tych pomieszczeniach można lekko 
przydławić zawory.

Ogrzewanie podłogowe
Temperaturę zasilania nie ustawiać na wyższą wartość niż maksymalna 
temperatura zasilania zalecana przez producenta dla instalacji 
podłogowej.
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