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2. Wstęp 
W instrukcji opisano proces instalacji pompy ciepła ziemia – woda. Przedstawiony został opis 

procedury uruchomienia, która musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego specjalistę 

upoważnionego przez producenta. Spis treści ułatwi odnalezienie odpowiedniego rozdziału w celu 

prawidłowego ustawienia i instalacji pompy.  
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3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
 Urządzenie NIE jest mocno przytwierdzone do drewnianej palety transportowej. 

 Podczas transportu nie należy przechylać pompy pod kątem większym niż 45°. 

 Boczne ścianki pompy nie są elementami nośnymi i nie należy ich obciążać podczas instalacji. 

  Przed podłączeniem pompy ciepła należy przepłukać rury systemu centralnego ogrzewania. 

  Na wlocie źródła ciepła należy zamontować filtr w celu ochrony parownika przed osadzaniem 

się zanieczyszczeń. 

 W przypadku pompy ciepła ziemia – woda solanka w źródle ciepła musi zawierać przynajmniej 

25% zapobiegającego zamarzaniu środka na bazie glikolu propylenowego lub glikolu etylenowego. 

Solanka musi zostać przygotowana przed użyciem. 

 Przy podłączeniu zasilania należy zwrócić uwagę na prawidłowość pola wirującego i 

odpowiednie przekroje zastosowanych przewodów. 

  Pierwsze uruchomienie urządzenia musi zostać przeprowadzone przez wykwalifikowanego 

technika i zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji instalacji i uruchomienia. 

 Aby zapobiec powstawaniu korozji wskutek utleniania w systemie centralnego ogrzewania oraz 

w skraplaczu pompy, do wody należy dodać środek antykorozyjny. 

 Wszelkie naprawy i regulacje pompy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika z 

autoryzowanego zakładu serwisowego Gorenje. 

 Przed przystąpieniem do naprawy należy odłączyć pompę od źródła zasilania. 

 

Etykiety ostrzegawcze znajdują się na tylnej ściance pompy 

ciepła, a schemat połączeń elektrycznych umieszczono na 

wewnętrznej stronie metalowej osłony. 
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Wymagania określone przepisami 
Pompa ciepła została wykonana zgodnie z odpowiednimi normami i spełnia wymagania 

obowiązujących przepisów. 

Pompę ciepła można podłączyć do źródła ciepła, systemu ogrzewania lub zasilania elektrycznego, 

zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

Podłączenie elektryczne musi być stałe, przez wyłącznik automatyczny, który odcina zasilanie 

wszystkich przewodów. Wszystkie przewody muszą mieć średnicę odpowiadającą zasilaniu. 

Pompa musi zostać podłączona do odpowiedniego uziemienia. 
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4. Użytkowanie 

Cel użytkowania pompy 
Pompa ciepła ziemia – woda jest przeznaczona do instalacji w budynkach mieszkalnych (np. przy 

przebudowie kotłowni lub jako źródło ogrzewania w nowych budynkach). Jako źródła ciepła mogą 

być wykorzystywane sondy geotermalne lub kolektory gruntowe.  

Zasada działania 
Podczas deszczu ciepło słoneczne jest przenoszone do gruntu. Ciepło zgromadzone w gruncie 

jest źródłem ciepła pobieranego przez kolektor gruntowy. Przez kolektor obiegowa pompa ciepła 

tłoczy solankę, która absorbuje ciepło z ziemi i przenosi je do pompy ciepła. 

Zgromadzone ciepło w parowniku pompy ciepła jest przenoszone do czynnika chłodniczego. 

Następuje schłodzenie solanki, która ponownie absorbuje ciepło z ziemi.  

W pompie ciepła zasilana elektrycznie sprężarka zasysa czynnik chłodniczy i spręża go, 

wytwarzając wyższe ciśnienie i wyższą temperaturę. Energia wytwarzana przez sprężarkę jest w 

większości przenoszona na czynnik chłodniczy. 

Ogrzany czynnik chłodniczy przepływa do skraplacza i przenosi ciepło na wodę grzewczą, która 

jest ogrzewana do temperatury 55°C.  

  

 

                                     Parownik                                 Sprężarka                   Skraplacz 

                   
                                                                    zawór rozprężny 

 

 Schemat przepływu energii przez pompę ciepła

Ciepło ze 
środowiska

Wytworzone 
ciepło do 
ogrzewania 

Energia 
elektryczna
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5. Budowa urządzenia 
Konstrukcja pompy ciepła pozwala na jej instalację wewnątrz 

pomieszczeń; obudowa pompy jest wykonana z blachy. 

Umieszczono na niej panel sterowania, który pozwala 

użytkownikowi na ustawienie wymaganych parametrów. Moduł 

sterujący, znajdujący się pod pokrywą w górnej części 

urządzenia, służy do podłączenia do zasilania elektrycznego i 

do podłączenia pompy obiegowej, sond temperatury i 

zaworów mieszających. 

Obwód chłodniczy pompy jest napełniony czynnikiem 

chłodniczym R407C. Ten typ czynnika chłodniczego jest niepalny i nie zawiera substancji 

niszczących warstwę ozonową.  

Pompa ciepła ziemia – woda 

Główne części pompy ciepła: 

1. PANEL STEROWANIA 
2. SKRAPLACZ 
3. PAROWNIK 
4. SPRĘŻARKA 
5. ZAWÓR ROZPRĘŻNY 

 WYMIARY ZEWNĘTRZNE 

A g łębokość: 580 mm  
B wysokość: 815 mm 
C szerokość: 654 mm 
 

 

A

B

C 
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Opis  
1 – Z łącze serwisowe (ciśnienie czynnika ch łodniczego na wylocie sprężarki) 
2 – Z łącze serwisowe (ciśnienie czynnika ch łodniczego na wlocie sprężarki) 
3 – Mechaniczny zawór rozprężny 
4 – Z łącze serwisowe (ciśnienie czynnika ch łodniczego na wlocie parownika) 

 

5 – Wymiennik ciep ła (parownik) 
6 – Przep ływomierz (wskaźnik przep ływu nośnika)  
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Opis 
1 – Punkt pomiarowy: ogrzewanie – dop ływ  
2 – Wymiennik ciep ła (skraplacz) 
3 – Punkt pomiarowy: ogrzewanie – przewód powrotny  
4 – Wymiennik ciep ła 
5 – Czujnik niskiego ciśnienia 
6 – Okienko kontrolne do sprawdzania przep ływu czynnika ch łodniczego 
7 – Sprężarka 
8 – Punkt pomiarowy: wylot nośnika źród ła ciep ła 
9 – Filtr osuszający 
10 – Rura powrotna sprężarki (zasysanie) 
11 – Przy łącze zasilania sprężarki 
12 – Rura odprowadzająca sprężarki (ciśnienie) 
13 – Punkt pomiarowy: wlot nośnika źród ła ciep ła 
14 – Czujnik wysokiego ciśnienia 
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Pojemność i materiały – SKRAPLACZ i PAROWNIK 
 

 HPBW6 HPBW9 HPBW11 HPBW14 HPBW17 

SKRAPLACZ      

Materiał czysta miedź 

AISI316 

czysta miedź 

AISI316 

czysta miedź 

AISI316 

czysta miedź 

AISI316 

czysta miedź 

AISI316 

Objętość czynnika 
chłodniczego (l) 

2,36 2,59 3,15 3,15 3,27 

Objętość wody (l) 2,48 2,70 3,27 3,27 3,38 

PAROWNIK      

Materiał czysta miedź 

AISI316 

czysta miedź 

AISI316 

czysta miedź 

AISI316 

czysta miedź 

AISI316 

czysta miedź 

AISI316 

Objętość czynnika 
chłodniczego (l) 

2,11 2,44 3,00 3,00 3,66 

Objętość wody (l) 2,22 2,55 3,11 3,11 3,77 
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6. Charakterystyka techniczna 
 

 Jednostka      
MODEL  HPBW6 HPBW9 HPBW12 HPBW14 HPBW17 

Wersja       
Miejsce ustawienia  wewnątrz wewnątrz wewnątrz wewnątrz wewnątrz
Wydajność       
Granice temperatury 
eksploatacyjnej °C      
Przep ływ wody 
grzewczej  +10°C do +55°C 
Solanka (źród ło ciep ła)  -5°C do +25°C  
       
Wydajność cieplna / 
wspó łczynnik 
efektywności  
EN 14511 kW/…      

dla B-5 / W35   8,0/3,9 10,2/3,9 12,6/3,9 14,9/4,0 

dla B-5 / W55   7,4/2,3 9,2/2,2 11,8/2,3 13,4/2,2 

dla B0 / W35   9,2/4,5 11,7/4,5 14,4/4,5 17,0/4,6 

dla B0 / W45   8,8/3,4 11,1/3,5 13,8/3,5 16,1/3,6 

dla B0 / W55   8,5/2,6 10,5/2,5 13,3/2,6 15,3/2,6 

dla B5 / W35   10,4/5,2 13,2/5,2 16,2/5,1 19,2/5,3 

dla B5 / W55   9,6/3,0 11,9/2,9 15,0/3,0 17,4/3,0 

       
Poziom ciśnienia 
akustycznego modu łu 
wewnętrznego dB(A)      
       
Przep ływ wody 
grzewczej przy 
wewnętrznej różnicy 
ciśnień m3/h/Pa  

1,59 / 5900 2,03 / 7200
2,49 / 
9500 

2,95 / 
16500 

       
Typ czynnika 
ch łodniczego  R407C R407C R407C R407C R407C 
Wype łnienie kg  2,1 2,5 2,3 2,2 
       
Olej w sprężarce  Ester Ester Ester Ester Ester 
Objętość l 1 1,1 1,4 1,4 1,7 
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 Jednostka      
MODEL  HPBW6 HPBW9 HPBW12 HPBW14 HPBW17 

Poziom czujnika 
ciśnienia       
Niskie ciśnienie bar 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 
Wysokie ciśnienie bar 28 28 28 28 28 
       
Wymiary i waga 
urządzenia:       
D ługość mm 654 654 654 654 654 
G łębokość mm 580 580 580 580 580 
Wysokość mm 815 815 815 815 815 
Waga kg 82 91 113 124 128 
       
Wymiary i waga 
urządzenia łącznie  
z opakowaniem:       
D ługość mm 725 725 725 725 725 
G łębokość mm 710 710 710 710 710 
Wysokość mm 910 910 910 910 910 
Waga kg 100 109 131 142 146 
       
Pod łączenie do 
zasilania       
Napięcie znamionowe 
/ zabezpieczenia 
(dopuszcza lne  odchy len ie )  

V/A 
(±10%) 400/10  400/10  400/10  400/16  400/16  

Pobór znamionowy 
B10 kW  

2,04 2,6 3,2 3,7 

Napięcie znamionowe A  
3,68 4,69 5,77 6,68 

       
Pozosta łe cechy 
urządzenia       
Opcja ch łodzenia 
pasywnego  tak tak tak tak tak 
Znak zgodności  CE CE CE CE CE 

 

Charakterystyka mocy pompy ciepła ziemia – woda w zależności od temperatury wejściowej 

solanki (łącznie z danymi na temat jej natężenia przepływu i natężenia przepływu wody grzewczej) 

jest zawarta w kartach charakterystyki, które są załączone jako osobne dokumenty. 

Wybrane pompy obiegowe muszą odpowiadać wymaganym natężeniom przepływu.  
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7. Dostawa i instalacja 

Magazynowanie i transport  
Pompę ciepła należy transportować w pozycji pionowej. W wyjątkowych okolicznościach można ją 

przechylić o maks. 45°. Uważać, aby podczas transportu nie uszkodzić obudowy i kluczowych 

części urządzenia. 

Urządzenie można również przenieść bez użycia palety, wykorzystując do tego celu otwory 

znajdujące się na dole bocznych ścianek. Należy włożyć metalowe pręty przez te otwory 

(wystarczająca wytrzymałość i średnica maks. 30 mm). 

Pompę ciepła należy przechowywać w pozycji pionowej w suchym i czystym miejscu. 

Ustawienie i instalacja 
Urządzenie należy ustawić w pomieszczeniu o odpowiedniej wentylacji, wolnym od dużej ilości 

kurzu i agresywnych substancji. Pomieszczenie powinno być zabezpieczone przez mrozem i 

nadmierną wilgotnością powietrza. 

Pompę ciepła należy ustawić na poziomym, wytrzymałym podłożu o wystarczającej nośności. Aby 

zapewnić dobrą izolację akustyczną, dolna część ramy powinna na całej powierzchni przylegać do 

podłoża. 

Pomieszczenie powinno posiadać podłogową kratkę ściekową. 

Urządzenie należy umieścić w pomieszczeniu, w którym odgłosy nie będą nikomu przeszkadzały. 

Tylny panel pompy powinien znajdować się przy ścianie. Nie ustawiać urządzenia w 

pomieszczeniu sąsiadującym z sypialnią lub innym pokojem, w którym odgłosy pracy urządzenia 

mogą przeszkadzać mieszkańcom. 

Nie prowadzić systemu rur w ścianach sypialni lub innych pomieszczeń, w których odgłosy mogą 

zakłócać spokój. Instalator powinien zamontować specjalne elementy tłumiące pomiędzy 

urządzeniem i rurami podłączeniowymi, aby zmniejszyć przenoszenie się wibracji z urządzenia do 

środowiska. Oprócz wymiarów urządzenia należy uwzględnić dodatkowy odstęp z tyłu urządzenia, 

nad nim, z lewej i z prawej strony, a w szczególności z przodu urządzenia. 

 

  



Pompa ciepła ziemia-woda 
 

 
  14 

Należy zachować odległość wynoszącą co najmniej 1 metr nad urządzeniem. Odstęp od ściany 

zależy od umiejscowienia rur podłączeniowych i przewodów elektrycznych, więc powinien być 

odpowiednio powiększony. 

 

 

 

 

           

Nie umieszczać przedmiotów na pokrywie! 
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8. Podłączenie hydrauliczne 

Złącza pompy ciepła 
  

WYMIARY DO PODŁĄCZENIA (mm) 
Wszystkie z łącza: 5/4” 
Gwinty zewnętrzne 

 

A  Otwory na przewody elektryczne  

B  Źród ło ciep ła – wejście do pompy 
ciep ła 

C  Źród ło ciep ła – wyjście z pompy ciep ła 

D  Odp ływ wody grzewczej 

E  Przewód powrotny wody grzewczej 

 

 

Podłączenie do obwodu grzewczego 
Przed podłączeniem pompy ciepła do obwodu grzewczego należy przepłukać system ogrzewczy 

wodą w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń, kurzu, resztek materiałów uszczelniających 

itp. Nagromadzenie zanieczyszczeń w parowniku może doprowadzić do zakłóceń w 

funkcjonowaniu pompy! 

W obwodzie grzewczym muszą być zamontowane wszystkie wymagane elementy (zawór 

bezpieczeństwa, manometr, naczynie zbiorcze, zawór odpowietrzający, zawór napełniania itp.) w 

celu zapewnienia prawidłowego działania obwodu grzewczego, zgodnie z wybranym schematem 

podłączenia hydraulicznego (patrz rozdział „Schematy hydrauliczne”) oraz odpowiednimi 

przepisami dotyczącymi instalacji urządzeń grzewczych. 

Po podłączeniu pompy ciepła do obwodu grzewczego należy napełnić system wodą, odpowietrzyć 

go i sprawdzić, czy nie występują nieszczelności. Ciśnienie w zimnym systemie grzewczym 
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powinno wynosić 1 bar. Podczas nagrzewania, z powodu wzrastającej objętości wody grzewczej, 

ciśnienie może wzrosnąć do maks. 2,5 bara. Nadmiar wody znajdzie się w naczyniu zbiorczym, 

którego wymiary muszą odpowiadać wydajności systemu grzewczego (obwód grzewczy powinien 

posiadać własne naczynie zbiorcze). Zawór zabezpieczający powinien zadziałać, kiedy ciśnienie 

osiągnie wartość 3 barów. 

Minimalny przepływ wody grzewczej 
Podczas działania pompy ciepła musi być zapewniony minimalny wymagany przepływ wody 

grzewczej! Można to osiągnąć na kilka sposobów, np. przez prawidłowe ustawienie zaworu 

przelewowego lub rozdzielacza bezciśnieniowego. 

Temperatura źródła 
ciepła oC 

Maks. różnica między temperaturą wody 
zasilającej a temperaturą wody powrotnej  
w obwodzie grzewczym oK od do 

 
-5 0 10 

1 5 11 

6 9 12 

10 14 13 

15 20 14 

21 25 15 

 

W przypadku gdy po sprawdzeniu obwodu grzewczego pompa ciepła nie działa i istnieje ryzyko 

zamarznięcia, należy opróżnić obwód grzewczy, aby uniknąć uszkodzenia systemu grzewczego.  
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Kolektor gruntowy 
Rozmiar kolektora gruntowego powinien zostać 

określony w oparciu o planowane zapotrzebowanie na 

pokrywanie strat ciepła w budynkach. 

Pojedyncze pętle rur należy zainstalować pomiędzy 

rozdzielaczem a kolektorem obwodu solanki w taki 

sposób, aby zapewnić równą długość wszystkich 

obwodów wody (połączenie hydrauliczne pojedynczych 

pętli rur z rozdzielaczem i kolektorem obwodu solanki). 

 
Przy projektowaniu i podłączaniu obwodów wody należy wziąć pod uwagę 
następujące kwestie: 
Każdy obwód solanki (pętla rury) musi być zaopatrzony w zawory odcinające na obu końcach. 

Wszystkie obwody solanki muszą mieć tę samą długość, aby zapewnić równomierny przepływ i 

równomierne odzyskiwanie ciepła. 

Najlepiej by było, gdyby kolektor gruntowy został zainstalowany przynajmniej miesiąc przed 

rozpoczęciem sezonu grzewczego, aby rury i grunt pod nimi zdążyły się ułożyć. 

Kolektor obwodu solanki i rozdzielacz muszą być zawsze łatwo dostępne (studzienka świetlika 

albo osobny szyb). Rozdzielacz/kolektor powinny być zamontowane w taki sposób, aby wszystkie 

przewody rurowe do urządzenia w domu mogły biec pod kątem wznoszącym. Sposób wykonania 

instalacji musi umożliwiać odpowietrzanie całego systemu. 

Rury łączące pompę ciepła i kolektor należy dodatkowo zaizolować, szczególnie w miejscu wejścia 

do budynku (aby zapobiec skraplaniu). 

Wszystkie podłączenia dla solanki muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję. 

Długość pojedynczej rury nie może przekraczać 100 m. 

Rozdzielacz i kolektor obwodu solanki muszą być zainstalowane na zewnątrz. 

W miarę możliwości pompa obiegowa oraz naczynie zbiorcze powinny być zainstalowane na 

zewnątrz. W przypadku instalacji wewnątrz budynku należy zastosować odpowiednią izolację, aby 

zapobiec skraplaniu. 

HPB
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Rury zawierające solankę (kolektor i podłączenia rurowe do pompy ciepła) muszą znajdować się w 

odległości przynajmniej 1,5 m od budynków, murów oporowych i rur wodnych, aby zapobiec 

zamarzaniu. Jeżeli nie ma takiej możliwości, instalacje należy dobrze zaizolować. 

Obszar przeznaczony na kolektor gruntowy nie może być zabudowany ani wyasfaltowany, aby 

zapewnić swobodne przesiąkanie deszczu i przenikanie ciepła z promieniowania słonecznego do 

kolektora. 

Zawsze należy przestrzegać wskazówek producenta dotyczących minimalnego promienia zagięcia 

rur w kolektorze.  

Połączenie pompy ciepła z rozdzielaczem i kolektorem obiegu wody 
Przewód rurowy z rozdzielacza należy zamontować po stronie zasysającej pompy ciepła. Główny 

zawór odpowietrzający musi być zainstalowany w najwyższym punkcie przed rozdzielaczem i 

kolektorem obiegu solanki.  

Ustalanie rozmiarów kolektora gruntowego dla pompy ciepła ziemia – woda 

Przy ustalaniu rozmiarów należy wziąć pod uwagę następujące parametry: 

• Przewód rurowy kolektora gruntowego: 32 x 3 mm, PE-HD (PN 10) 
• Rura pod łączeniowa między pompą ciep ła a rozdzielaczem jest wykonana z PE - PN 

10, ciśnienie znamionowe 10 barów 
• Jednostkowy pobór ciep ła przez kolektor wynosi 20 W/m  
• Stężenie solanki wynosi 25% 
• Ciśnienie wstępne w naczyniu zbiorczym wynosi 0,5 bara 
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Rozdzielacz solanki  
 

 
 

Rozdzielacz łączy poszczególne obwody solanki w 

kolektorze gruntowym. Solanka przepływa przez wspólną 

rurę między rozdzielaczem a pompą ciepła. Każdą pętlę 

kolektora gruntowego należy połączyć z rozdzielaczem. 

Należy zwrócić uwagę, aby przewody rurowe każdego 

obwodu były skierowane jednolicie w kierunku rozdzielacza, 

co zapewni efektywne odpowietrzanie. Zainstalowanie 

zaworu na każdym obwodzie rozdzielacza umożliwi 

odpowietrzanie każdego obwodu.  
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Podłączenie od strony źródła ciepła 
Podłączenie dopływu i powrotu solanki kolektora gruntowego należy wykonać w oparciu o wybrany 

schemat podłączenia hydraulicznego. 

Po stronie dopływu źródła ciepła na pompie ciepła należy zamontować filtr wyłapujący 

zanieczyszczenia. 

Zalecamy zainstalowanie separatora powietrza, ponieważ nawet najmniejsza ilość powietrza może 

spowodować zakłócenia w działaniu pompy ciepła. 

Wszystkie rury między rozdzielaczem a pompą ciepła muszą być wydajnie zaizolowane, aby 

zapobiec skraplaniu i ewentualnemu zamarzaniu. 

Napełnianie i odpowietrzanie źródła ciepła 
W odpowiednim zbiorniku należy przygotować potrzebną ilość mieszanki wody ze środkiem 

zapobiegającym zamarzaniu (GLIKOL ETYLENOWY) w formie 25-procentowego roztworu, który 

musi zapobiegać zamarzaniu w temperaturze do -15°C. Przez zestaw do napełniania na pompie 

napełniającej należy napełnić źródło ciepła solanką, jednocześnie odpowietrzając system za 

pomocą innego zaworu. 

1. Zawór bezpieczeństwa, 3 bary 
2. Zbiornik wyrównawczy (naczynie 

zbiorcze) 
3. Zestaw do nape łniania solanką 
4. Zawór odcinający 
5. Filtr 
6. Zawór odcinający 
7. Zawór odcinający 
8. Zawór odcinający  
9. Zawór odcinający 
10. Zewnętrzna pompa nape łniająca 
11. Zbiornik z przygotowaną solanką 
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9. Schematy hydrauliczne 
Na podstawowych schematach hydraulicznych pokazano różne zastosowania (dla różnych źródeł 

ciepła i dodatkowych funkcji). 

Źródło ciepła dla każdego schematu hydraulicznego można wybrać wraz z dopasowaniem 

parametrów. 

W celu zastosowania dodatkowych funkcji (ogniwa słoneczne, basen itp.) należy odpowiednio 

dopasować parametry. 

Są to podstawowe schematy podłączenia, które nie zawierają elementów związanych z 

bezpieczeństwem (naczyń zbiorczych, zaworów bezpieczeństwa, zaworów odpowietrzających 

itd.); powinien o nie zadbać instalator! 

Szczegółowe schematy hydrauliczne ze wszystkimi elementami zostały umieszczone w osobnych 

dokumentach. 

 

Podstawowe schematy 
Przedstawione w dalszej części rozdziału schematy można wybrać przez wprowadzenie numeru 

schematu w parametrze 5700 (ustawienie „Adjustment before start”, menu „Configuration”). Do 

działania schematu podstawowego konieczne jest ustawienie parametru 5700 i podłączenie 

wszystkich czujników. 

Wszystkie czujniki uwzględnione w schemacie muszą być podłączone. Przerywaną linią 

zaznaczono części opcjonalne, które nie są niezbędne do działania.  
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Schemat 1: Pompa ciepła ziemia – woda z bezpośrednim obiegiem grzewczym 

 

 
Wielofunkcyjne wejścia/wyjścia:  
RVS61 

 

Schemat 2: Pompa ciepła ziemia – woda z bezpośrednim obiegiem grzewczym, 
zbiornikiem wody sanitarnej i pompą Q3 

 
Wielofunkcyjne wejścia/wyjścia:  
RVS61 
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Schemat 3: Pompa ciepła ziemia – woda z bezpośrednim obiegiem grzewczym, 
zbiornikiem wody sanitarnej i zaworem zmiany kierunku przepływu Q3 

 
Wielofunkcyjne wejścia/wyjścia:  
RVS61 

 

Schemat 4: Pompa ciepła ziemia – woda z podgrzewaczem wody, zaworem 
mieszającym lub bezpośrednim obiegiem grzewczym 

 
Wielofunkcyjne wejścia/wyjścia:  
RVS61 
BX1-B4 
BX2-B41 
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Schemat 5: Pompa ciepła ziemia – woda z podgrzewaczem wody, zbiornikiem wody 
sanitarnej, pompą Q3 oraz mieszanym lub bezpośrednim obiegiem grzewczym 

 
Wielofunkcyjne wejścia/wyjścia:  
RVS61 
BX1-B4 
BX2-B41 

 

Schemat 6: Pompa ciepła ziemia – woda z podgrzewaczem wody, zbiornikiem wody 
sanitarnej, zaworem zmiany kierunku przepływu Q3 oraz mieszanym obiegiem 
grzewczym lub bezpośrednim obiegiem grzewczym Q2 
 

 
Wielofunkcyjne wejścia/wyjścia:  
RVS61 
BX1-B4 
BX2-B41 
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Schemat 7: Pompa ciepła ziemia – woda z kombinowanym podgrzewaczem wody, 
pompą Q3 do wody sanitarnej oraz mieszanym lub bezpośrednim obiegiem 
grzewczym 

 
Wielofunkcyjne wejścia/wyjścia:  
RVS61 
BX1-B4 
BX2-B41 

 

Schemat 8: Pompa ciepła ziemia – woda z kombinowanym podgrzewaczem wody, 
zaworem zmiany kierunku przepływu Q3 do wody sanitarnej oraz mieszanym lub 
bezpośrednim obiegiem grzewczym 

 
Wielofunkcyjne wejścia/wyjścia:  
RVS61 
BX1-B4 
BX2-B41 
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Schemat 9: Pompa ciepła ziemia – woda z kombinowanym podgrzewaczem wody, 
zaworem zmiany kierunku przepływu Q3 do wody sanitarnej, kolektorem 
słonecznym oraz mieszanym lub bezpośrednim obiegiem grzewczym 

 
Wielofunkcyjne wejścia/wyjścia:  
RVS61 
QX5-Q5 
QX6-K8 
BX1-B4 
BX2-B41 
BX3-B42 
BX4-B31 
BX5-B6 
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Schemat 10: Pompa ciepła ziemia – woda ze zbiornikiem wody sanitarnej, zaworem 
zmiany kierunku przepływu Q3, bezpośrednim obiegiem grzewczym oraz 
mieszanym obiegiem chłodniczym dla chłodzenia pasywnego 

 
 
Wielofunkcyjne wejścia/wyjścia:  
RVS61 
QX3-Y21 

 

Schemat 12: Pompa ciepła ziemia – woda ze zbiornikiem wody sanitarnej, pompą 
Q3, podgrzewaczem wody, mieszanym lub bezpośrednim obiegiem grzewczym oraz 
mieszanym obiegiem chłodniczym dla chłodzenia pasywnego 

 
Wielofunkcyjne wejścia/wyjścia:  
RVS61 
QX2-Y28 
QX3-Y21 
BX1-B4 
BX2-B41 
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Schemat 11: Pompa ciepła ziemia – woda z kombinowanym podgrzewaczem wody, 
podgrzewaczem wody z zaworem zmiany kierunku przepływu Q3, mieszanym lub 
bezpośrednim obiegiem grzewczym oraz mieszanym obiegiem chłodniczym dla 
chłodzenia pasywnego 
 

 
Wielofunkcyjne wejścia/wyjścia:  
RVS61 
QX2-Y28 
QX3-Y21 
BX1-B4 
BX2-B41 

 

Schemat 13: Pompa ciepła ziemia – woda ze zbiornikiem wody sanitarnej, zaworem 
zmiany kierunku przepływu Q3, mieszanym lub bezpośrednim obiegiem grzewczym 
oraz mieszanym obiegiem chłodniczym dla chłodzenia aktywnego 

 
Wielofunkcyjne wejścia/wyjścia:  
RVS61 
QX1-Y22
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Można rozpocząć od wybrania schematu, który nie pasuje do posiadanej pompy ciepła, i zmienić 

źródło ciepła dla tego schematu (przykład: pompa ciepła ziemia - woda, która ma zostać 

umieszczona w systemie ogrzewania, jak pokazano na schemacie 5). Wybrać schemat 5 (menu: 

Configuration, parametr 5700=5) i jako źródło ciepła wybrać „Water” (menu: Configuration, 

parametr 5800=Water). 

Aby dodać drugi obwód grzewczy, należy dodać moduł rozszerzający. Aby dodać drugi i trzeci 

mieszany obwód grzewczy, należy dodać dwa sterowniki „zone” i moduł rozszerzający.  
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gorenje 
 

10. Podłączenie do zasilania energią 
elektryczną 

Pompa ciepła musi być podłączona do energetycznej sieci zasilającej. Podłączenie do zasilania 

musi być wykonane przez specjalistę, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi i przepisami 

lokalnymi. Pompa ciepła ma osobny przewód zasilający i przewód sterujący.  

Zasilanie  
Instalator ma obowiązek zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia elektrycznego zasilania 

pompy ciepła. Należy zastosować bezpiecznik 3p/16A/C. 

Trójfazowe zasilanie musi być wykonane za pomocą przewodu 5G2.5. Przewód musi zostać 

podłączony do pompy ciepła od strony tylnej ścianki, z zastosowaniem przepustu kablowego 

M25x1,5, który zapobiega przesuwaniu się i wypadaniu przewodu z zacisków znajdujących się 

przy mocowaniu elektroniki. Przewód zasilający należy podłączyć do złącza terminalu 

zaciskowego 3x400 VAC-1X1.  

W przypadku nieprawidłowej kolejności faz sterownik wskaże błąd: „Electric lock E6”. 

Należy zwrócić uwagę na prawidłową kolejność faz! 

Pamiętać o podłączeniu przewodu PE! 

Sterowanie 
Instalator ma obowiązek zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia elektrycznego sterowania 

pompy ciepła. Należy zastosować bezpiecznik 1p/16A/C. 

Jednofazowe podłączenie musi być wykonane za pomocą przewodu 3G1.5. Przewód musi zostać 

podłączony do pompy ciepła od strony tylnej ścianki, z zastosowaniem przepustu kablowego 

M20x1,5, który zapobiega przesuwaniu się i wypadaniu przewodu z zacisków znajdujących się 

przy mocowaniu elektroniki. Przewód należy podłączyć do złącza terminalu zaciskowego 230 

VAC-1X3.  

W przypadku nieprawidłowej kolejności faz sterownik wskaże błąd: „Electric lock E6”. 

Pamiętać o podłączeniu przewodu PE! 



Pompa ciepła ziemia-woda 
 

 
  31 

Zalecamy podłączenie przewodu zasilającego i sterującego do osobnych wyłączników różnicowo-

prądowych, gdyż wtedy w razie awarii zasilania system grzewczy nadal funkcjonuje. 

Przewody podłączeniowe Minimalny przekrój przewodu 

Zewnętrzne czujniki  

 

0,75 mm, jeżeli odległość jest większa niż 10 m, 

przewód musi być zabezpieczony i uziemiony 

na obu końcach. Przewód musi być 

zainstalowany osobno od przewodu 

230VAC/400VAC (min. 20 cm). Maksymalna 

długość 60 m. 

Elektroniczny zawór rozprężny 1,00 mm, przewód musi być zabezpieczony i 

uziemiony na obu końcach. Przewód musi być 

zainstalowany osobno od przewodu 

230VAC/400VAC (min. 20 cm). Maksymalna 

długość 20 m. 

Podłączenie modułów wewnętrznych  1,0 mm, jeżeli odległość jest większa niż 10 m, 

przewód musi być zabezpieczony i uziemiony 

na obu końcach. Przewód musi być 

zainstalowany osobno od przewodu 

230VAC/400VAC (min. 20 cm). W przypadku 

przewodu dłuższego niż 50 m przekrój powinien 

wynosić 1,5 mm. Maksymalna długość 200 m. 
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Podłączanie zacisków sterownika pompy ciepła  
Podczas podłączania pompy ciepła do zasilania należy również zainstalować czujniki temperatury, 

pompy obiegowe i inne elementy. Dla każdego takiego elementu jest przewidziane wejście/wyjście 

na sterowniku pompy ciepła. Przewody podłączeniowe tych elementów są prowadzone do układu 

sterowania przez przewidziane do tego otwory i gumowe przepusty kablowe na tylnej ściance 

pompy ciepła. 
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Zacisk Opis   Zacisk Opis  

 Narzędzie serwisowe 
LPB 

LPB  B1 Czujnik temperatury linii 
doprowadzającej pompy 
ciep ła 

 Narzędzie serwisowe 
BSB 

BSB  M Uziemienie 

n 

 Modu ł RF AVS71.390 X60  B1 Czujnik temperatury linii 
doprowadzającej obwodu 
grzewczego 1 

 Modu ł rozszerzający 
AVS75.390 

X50  M Uziemienie 

p 

 Panel operatorski 
(HMI) 

X30  B71 Czujnik temperatury linii 
powrotnej pompy ciep ła 

DB Komunikacja, LPB, 
dane 

 M Uziemienie 

q 

MB Komunikacja, LPB, 
uziemienie 

a 

 B91 Temperatura źród ła na 
wejściu 

CL+ Komunikacja, BSB, 
dane 

 M Uziemienie 

r 

CL- Komunikacja, BSB, 
uziemienie 

b 

 B84        
B92 

Czujnik temperatury 
Parownik 
Temperatura źród ła na 
wyjściu 

CL+ Komunikacja, modu ł 
wewnętrzny 2, dane 

 M Uziemienie 

s 

CL- Komunikacja, modu ł 
wewnętrzny 3, 
uziemienie 

b 

 BX1 Wielofunkcyjne wejście 
czujnika BX1 

CL+ Komunikacja, modu ł 
wewnętrzny 1, dane 

 M Uziemienie 

t 

CL- Komunikacja, modu ł 
wewnętrzny 1, 
uziemienie 

 BX2 Wielofunkcyjne wejście 
czujnika BX2 

G+ Zasilanie 
podświetlenia modu łu 
wewnętrznego 

b 

 M Uziemienie 

u 

H1 Wejście H1 Digital/DC 
0...10V 

 BX3 Wielofunkcyjne wejście 
czujnika BX3 

M Uziemienie  M Uziemienie 

w 

H3 Wejście H3 Digital/DC 
0...10V 

e 

 BX4 Wielofunkcyjne wejście 
czujnika BX4 

B81 Czujnik temperatury 
gorącego gazu 

 M Uziemienie 

x 

M Uziemienie 

f 

 BX5 Wielofunkcyjne wejście 
czujnika BX5 

B3 Czujnik temperatury 
wody sanitarnej 

 M Uziemienie 

y 

M Uziemienie 

h 

 UX Wielofunkcyjne wyjście 
analogowe UX 

B9 Czujnik temperatury 
otoczenia 

 M Uziemienie 

z 

M Uziemienie 

k 
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11. Schematy elektryczne 
Połączenia oznaczone na schemacie przerywaną linią mogą zostać podłączone przez instalatora 

na miejscu. 

Schemat elektryczny ziemia – woda 
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Schemat elektryczny woda – woda 17 
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Schemat elektryczny ziemia – woda 
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Schemat elektryczny ziemia – woda 
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Schemat elektryczny ziemia – woda 
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Schemat elektryczny ziemia – woda 
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Schemat elektryczny ziemia – woda 
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Schemat elektryczny ziemia – woda 
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A

B

C

D

E

F

G

H

12. Sposób działania pompy ciepła 
B

A

H

D

J

GCI E     

 

Litera Ikona Opis 
 Wybór trybu ogrzewania 

 - Zabezpieczenie przed mrozem 

 - Ustawienie temperatury nocnej w trybie ogrzewania 

 - Ustawienie temperatury dziennej w trybie ogrzewania 

A 

 - Tryb automatyczny 

B  Ustawienie ogrzewania wody sanitarnej 

C  Powrót do głównego menu 

D  Potwierdzenie ustawień 

E  Ustawienie temperatury pokojowej/Nawigacja i ustawienia 

F  
Przełączanie się na dzienny i nocny tryb ogrzewania (tylko 
na pokojowym sterowniku temperatury) 

G  Włączenie funkcji chłodzenia (w zależności od modelu) 

H  Wskaźnik informacji 

I  Gniazdko serwisowe (BSB) 

J RESET Reset (przycisk służący do manualnego włączania 
odmrażania – tylko z modułem POWIETRZE-WODA) 
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Wyświetlacz 

Symbole pojawiające się na wyświetlaczu modułu sterującego wskazują wybrany tryb pracy i 

ustawione parametry. 

Wyświetlane symbole: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 Ustawienie temperatury dziennej w trybie ogrzewania 

 Ustawienie temperatury nocnej w trybie ogrzewania 

 Zabezpieczenie przed mrozem – włączone 

 Aktywacja funkcji chłodzenia (w zależności od modelu) 

 Proces w toku – proszę czekać 

 Rozładowana bateria 

 Funkcja wakacyjna 

 Obwód grzewczy 

 Błąd systemu grzewczego 

 Menu informacji (INFO) 

 Komunikat usterki / Reset 

 Ustawienia w toku 
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Akcesoria dodatkowe (dostępne osobno) 
Aby zapewnić komfort i łatwą obsługę pompy ciepła, można osobno zakupić następujące 

akcesoria dodatkowe: 

a) NOWOCZESNY POKOJOWY STEROWNIK TEMPERATURY – umożliwia wprowadzanie tych 

samych ustawień, które można wykonać na module wewnętrznym pompy ciepła; 

b) PODSTAWOWY POKOJOWY STEROWNIK TEMPERATURY – umożliwia wprowadzenie 

ustawień podstawowych. 
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Włączanie 

 

Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy zostaje 

podświetlony wyświetlacz i pojawia się MENU GŁÓWNE. 

W celu ustawienia różnych trybów pracy pompy ciepła i 

zmiany parametrów należy nacisnąć odpowiedni przycisk 

lub obrócić główne pokrętło nawigacyjne +/- (E). 

Potwierdzić każde nowo wprowadzone ustawienie, naciskając przycisk OK (D). Aby powrócić do 

GŁÓWNEGO MENU, należy nacisnąć przycisk ESC (C). 
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Wybór języka 
Angielski jest językiem ustawionym fabrycznie. Język, w jakim pojawiają się komunikaty na 

wyświetlaczu, można w każdej chwili zmienić. 

 

 

 

Nacisnąć przycisk OK (D). Na wyświetlaczu pojawi się 

wskazanie „Time of day and date” („Godzina i 
data”). 

Obracać główne pokrętło nawigacyjne +/- (E) do 

momentu, aż zostanie podświetlony komunikat 

„Operator section” („Sekcja sterowania”). 

Po potwierdzeniu wyboru na wyświetlaczu pojawi się 

wskazanie „Language” („Język”). Ponownie 

potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku OK 

(D). Wskazanie aktualnie wybranego języka będzie 

pulsować na wyświetlaczu.. 

Jeżeli chcą Państwo zmienić język, należy obracać 

główne pokrętło nawigacyjne +/- (E) do momentu, aż 

zostanie podświetlony wybrany język, i potwierdzić 

wybór. 
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Ustawienie zegara i daty 
 Nacisnąć przycisk OK (D). Na wyświetlaczu pojawi się 

wskazanie „Time of day and date” („Godzina i data”). 

Naciskając przycisk OK (D), potwierdzić wybór. Aktualnie 

ustawiony czas (GODZINA) będzie pulsować na 

wyświetlaczu. 

Obracać główne pokrętło nawigacyjne +/- (E) do momentu, 

aż wskazana zostanie odpowiednia wartość. Potwierdzić 

wybór. Teraz będą pulsować MINUTY. 

Ponownie ustawić odpowiednią wartość i potwierdzić. 

Obrócić główne pokrętło nawigacyjne +/- (E) o krok w prawo 

w celu ustawienia DATY. Potwierdzić wybór. 

Aktualnie ustawiony dzień miesiąca będzie pulsować na 

wyświetlaczu. 

Obracać główne pokrętło nawigacyjne +/- (E) do momentu, 

aż wskazana zostanie odpowiednia wartość. Potwierdzić 

wybór. Teraz będzie pulsować MIESIĄC. 

Ponownie ustawić odpowiednią wartość i potwierdzić. 

Obrócić główne pokrętło nawigacyjne +/- (E) o krok w 

prawo, aby ustawić ROK. Potwierdzić wybór. 

Aktualnie ustawiony rok będzie pulsować na wyświetlaczu. 

Wybrać odpowiednią wartość i potwierdzić. 

Obracać główne pokrętło nawigacyjne +/- (E) do momentu, 

aż wskazana zostanie odpowiednia wartość, i potwierdzić 

ustawienia. 

Aby powrócić do GŁÓWNEGO MENU, należy nacisnąć 

przycisk ESC (C). 
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Programowanie czasu 

 
 

 
 

 
 

 

Ten program służy do ustawiania DZIENNEGO i 

NOCNEGO trybu pracy. 

Potwierdzić każde ustawienie, naciskając przycisk OK 

(D). 

Nacisnąć przycisk OK (D). Na wyświetlaczu pojawi się 

wskazanie „Time of day and date” („Godzina i data”). 

Obracać główne pokrętło nawigacyjne +/- (E) do 

momentu, aż zostanie podświetlony komunikat „Time 
prog heating circuit 1” („Program czasowy obwodu 
grzewczego 1”). Potwierdzić wybór. 

Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „Preselection” 

(„Preselekcja”). Potwierdzić wybór. 

Aktualnie ustawione DNI TYGODNIA (od poniedziałku 

do piątku), których dotyczy program, będą pulsować na 

wyświetlaczu. 

Obracając główne pokrętło nawigacyjne +/- (E), wybrać 

dni tygodnia (od poniedziałku do piątku). Potwierdzić 

wybór.  

Obrócić główne pokrętło nawigacyjne +/- (E) o krok w 

prawo, aby ustawić czas rozpoczęcia działania pompy 

ciepła w dziennym trybie pracy. Potwierdzić wybór.  

Aktualnie ustawiony czas rozpoczęcia działania pompy 

ciepła będzie pulsować na wyświetlaczu. Obracając 

główne pokrętło nawigacyjne +/- (E), ustawić wybrany 

czas rozpoczęcia działania pompy ciepła w dziennym 

trybie pracy (np. 08:00) i potwierdzić wybór. 
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Obrócić główne pokrętło nawigacyjne +/- (E) o krok w 

prawo, aby ustawić czas zakończenia działania 

urządzenia. Potwierdzić wybór.  

Aktualnie ustawiony czas zakończenia działania pompy 

ciepła będzie pulsować na wyświetlaczu. 

Obracając główne pokrętło nawigacyjne +/- (E), ustawić 

wybrany czas zakończenia działania pompy ciepła w 

dziennym trybie pracy (np. 22:00) i potwierdzić wybór. 

Aby powrócić do GŁÓWNEGO MENU, należy 

kilkakrotnie nacisnąć przycisk ESC (C). 

Jeżeli sterownik jest podłączony do kilku obwodów 

grzewczych, funkcję programowania czasu można 

ustawić dla każdego obwodu z osobna (Program 

czasowy obwodu grzewczego 1, Program czasowy 

obwodu grzewczego 2 itd.). 

Poza dziennym trybem działania urządzenie może 

pracować również w nocnym trybie (zob. rozdział 

„Ustawienie temperatury pokojowej”).  
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Wybór tryby operacyjnego – przycisk (A) 

 

Tryb operacyjny służy do ustawiania różnych trybów 

ogrzewania. 

Ustawiony tryb ogrzewania wskazywany jest na 

wyświetlaczu linią, która pojawia się pod 

przyporządkowanym dla danego trybu symbolem. 

Tryb automatyczny 
 

 

W automatycznym trybie operacyjnym temperatura 

pokojowa kontrolowana jest zgodnie z programem 

czasowym. 

Charakterystyka trybu automatycznego: 

Cykle grzewcze są zgodne z ustawieniami programu 

czasowego (zob. rozdział „Programowanie czasu”); 

Urządzenie pracuje zgodnie z ustawieniami dziennej i 

nocnej temperatury (zob. rozdział „Ustawienie 

temperatury pokojowej”); 

Automatyczna zmiana ustawienia zegara z czasu 

letniego na czas zimowy. 
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Stały tryb pracy – tryb dzienny i nocny     
 

 
 
 

Dzięki stałemu trybowi pracy temperatura pokojowa 

utrzymywana jest na wybranym poziomie. 

Urządzenie funkcjonuje zgodnie z ustawieniami 

temperatury dla dziennego i nocnego trybu pracy 

(zob. rozdział „Ustawienie temperatury pokojowej”). 

Charakterystyka stałego trybu pracy: 

Urządzenie funkcjonuje bez żadnych ustawień 

czasu. 

Temperaturę w pomieszczeniu można ustawić na 
dwóch poziomach: 

1. W dziennym trybie pracy temperaturę można 

ustawić w zakresie od nocnego ustawienia 

temperatury (ustawienie fabryczne: 19°C) do 

temperatury wynoszącej 30°C. 

2. W nocnym trybie pracy temperaturę można 

ustawić w zakresie od temperatury funkcji 

zabezpieczenia przed mrozem (ustawienie 

fabryczne: 10°C) do temperatury ustawionej dla 

dziennego trybu pracy. 

Różnica pomiędzy dzienną ustawioną temperaturą a 

temperaturą nocną nie powinna być zbyt duża 

(zalecana różnica: do 2°C), jako że jednostajne 

działanie pompy ciepła zmniejsza zużycie energii 

elektrycznej i jest bardziej ekonomiczne. 
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Wyłączenie ogrzewania  

 

Charakterystyka wyłączonego trybu ogrzewania: 

Ogrzewanie jest wyłączone (automatyczny tryb pracy i 

stały dzienny lub nocny tryb pracy); wartość 

temperatury zależy od ustawień zabezpieczenia przed 

mrozem (ustawienie fabryczne: 10°C); automatyczna 

zmiana ustawienia zegara z czasu letniego na czas 

zimowy. 

Ogrzewanie wody sanitarnej    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W tym trybie można ustawić temperaturę, do jakiej ma 

być podgrzewana woda sanitarna. 

Po naciśnięciu przycisku (B) przełączamy się na tryb 

podgrzewania wody sanitarnej. 

Ustawiony tryb ogrzewania wskazywany jest na 

wyświetlaczu linią, która pojawia się pod odpowiednim 

symbolem, a woda sanitarna podgrzewana jest zgodnie 

z wybranym programem. 

Po ponownym naciśnięciu przycisku (B) tryb 

podgrzewania wody sanitarnej zostaje wyłączony. 

Oznacza to, że jeśli bieżące zapasy ciepłej wody 

zostaną zużyte, woda nie będzie już podgrzewana. 

Aktywne pozostanie tylko zabezpieczenie przed 

mrozem (zob. rozdział dot. zabezpieczenia przed 

mrozem). 

Temperaturę wody sanitarnej można ustawić w zakresie 

od 40°C do 55°C. 

Potwierdzić każde ustawienie, naciskając przycisk OK 

(D). 

Nacisnąć przycisk OK (D). Na wyświetlaczu pojawi się 

wskazanie „Time of day and date” („Godzina i 
data”). 
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Obracać główne pokrętło nawigacyjne +/- (E) do 

momentu, aż zostanie podświetlony komunikat 

„Domestic hot water” („Gorąca woda”). Potwierdzić 

wybór. Aktualnie ustawiona wartość temperatury wody 

sanitarnej (50°C) będzie pulsować na wyświetlaczu. 

Obracając główne pokrętło nawigacyjne +/- (E), ustawić 

wybraną wartość (np. 45°C) i potwierdzić wybór. 

Aby powrócić do GŁÓWNEGO MENU, należy 

kilkakrotnie nacisnąć przycisk ESC (C). 

Ustawienie temperatury pokojowej 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a) Szybkie ustawienie temperatury pokojowej (dzienny 

tryb pracy) 

Obrócić główne pokrętło nawigacyjne +/- (E). Na 

wyświetlaczu będzie pulsować aktualnie ustawiona 

wartość temperatury. Potwierdzić wybór. 

Ponownie obracając główne pokrętło nawigacyjne +/- 

(E), ustawić wybraną wartość (np. 20°C) i potwierdzić 

wybór. 

b) Ustawienie temperatury pokojowej (dzienny i nocny 

tryb pracy)  

Nacisnąć przycisk OK (D). Aktualnie ustawiona wartość 

temperatury dla dziennego trybu pracy pojawi się na 

wyświetlaczu. Obrócić główne pokrętło nawigacyjne +/- 

(E) i potwierdzić wybór. 

Obrócić główne pokrętło nawigacyjne +/- (E) o krok w 

prawo, aby ustawić nocny tryb pracy. Potwierdzić 

wybór dla obwodu grzewczego 1. Potwierdzić wybór. 

Aktualnie wybrana temperatura pokojowa dla nocnego 

trybu pracy będzie pulsować na wyświetlaczu. 
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Obrócić główne pokrętło nawigacyjne +/- (E) na wybraną 

wartość i potwierdzić wybór. Po wprowadzeniu nowego 

ustawienia należy odczekać co najmniej 2 godziny do 

momentu, aż wybrana temperatura pokojowa zostanie 

osiągnięta. 

.  
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Przełączanie się pomiędzy dziennym i nocnym trybem pracy  
(tylko z nowoczesnym pokojowym sterownikiem temperatury) 

A

B

C

D

E

F

G

H

 

Jeżeli nie będą Państwo korzystać z pomieszczenia 

przez krótszy lub dłuższy okres, należy nacisnąć 

przycisk (F) w celu włączenia nocnego trybu pracy 

urządzenia. Aby zmniejszyć zużycie energii 

elektrycznej, ustawioną dzienną temperaturę pokojową 

można obniżyć do temperatury nocnej. 

Kiedy zaczną Państwo ponownie korzystać z 

pomieszczenia, w celu przywrócenia pierwotnych 

ustawień należy nacisnąć przycisk (F). 

Przycisk (F) jest aktywny tylko w automatycznym trybie 

pracy urządzenia! 

Ustawienie funkcji wakacyjnej 
Nacisnąć przycisk OK (D). Na wyświetlaczu pojawi się 

wskazanie „Time of day and date” („Godzina i data”).  

Obracać główne pokrętło nawigacyjne +/- (E) do 

momentu, aż zostanie podświetlony komunikat 

„Holidays heating circuit 1” („Tryb wakacyjny 
obwodu grzewczego 1”). Potwierdzić wybór. 

Obrócić główne pokrętło nawigacyjne +/- (E) o krok w 

prawo. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „Period 
1: Start” („Okres 1: Start”).  

Obracając główne pokrętło nawigacyjne (E), ustawić 

wybrany miesiąc (np. 4 – kwiecień) i potwierdzić wybór.  

Aktualnie ustawiony DZIEŃ miesiąca będzie pulsować 

na wyświetlaczu. Obracając główne pokrętło 

nawigacyjne (E), ustawić wybrany dzień miesiąca (np. 

5.) i potwierdzić wybór (tego dnia urządzenie rozpocznie 

pracę w trybie wakacyjnym). Obrócić główne pokrętło 

nawigacyjne (E) o krok w prawo. Na wyświetlaczu pojawi 
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się wskazanie „Period 1: End” („Okres 1: Koniec”).  

Obracając główne pokrętło nawigacyjne (E), ustawić 

wybrany miesiąc (np. 4 – kwiecień) i potwierdzić wybór.  

Aktualnie ustawiony DZIEŃ miesiąca będzie pulsować 

na wyświetlaczu. Obracając główne pokrętło 

nawigacyjne (E), ustawić wybrany dzień miesiąca (np. 

26.) i potwierdzić wybór (tego dnia urządzenie zakończy 

pracę w trybie wakacyjnym). 

Obrócić główne pokrętło nawigacyjne (E) o krok w 

prawo. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie 

„Operating level: frost protection” („Poziom pracy: 
zabezpieczenie przed mrozem”).  

Funkcja ta dostępna jest tylko w automatycznym trybie 

pracy urządzenia! 

Ponowne uruchomienie urządzenia po wystąpieniu błędu 

 

W przypadku wystąpienia błędu spowodowanego 

zakłóceniami w prawidłowym funkcjonowaniu pompy 

ciepła na wyświetlaczu pojawia się wskazanie „Fault” 

(„Usterka”) i urządzenie przerywa pracę. 

Sprawdzić możliwe przyczyny wystąpienia usterki (zob. 

rozdział „Zakłócenia w funkcjonowaniu urządzenia”). 

Po usunięciu przyczyn usterki należy nacisnąć przycisk 

RESET (J). Po upływie 2 sekund pompa ciepła włączy 

się ponownie. Aby usunąć komunikat usterki/błędu z 

wyświetlacza, należy nacisnąć przycisk RESET (J). 

Po ponownym uruchomieniu urządzenia przywrócone 

zostają wszystkie wcześniejsze ustawienia. Nie używać 

tej funkcji podczas normalnego działania pompy ciepła. 

W przypadku ponownego wystąpienia błędu należy 

skontaktować się z technikiem z zakładu serwisowego. 



Pompa ciepła ziemia-woda 
 

 
  57 

 

Obsługa pompy ciepła – ustawienie „użytkownik końcowy” 

Przypadek zilustrowany poniżej wskazuje, że na niektórych 
poziomach użytkownika nie ma dostępu do wszystkich ustawień 
(podświetlone na poniższym przykładzie i niewidoczne na module).  

 
 

 

Ustawienie „Heating Engineer” („Instalator ogrzewania”) 
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13. Ustawienie krzywej grzewczej 
 

 

 

 

 

 

 

 

Krzywa grzewcza musi być dostosowana do danego 

regionu geograficznego i konstrukcji budynku, w którym 

ma zostać ustawiona pompa ciepła, w taki sposób, aby 

utrzymać stałą temperaturę wewnątrz pomieszczenia, 

niezależnie od zmian temperatury na zewnątrz. 

Krzywą grzewczą należy ustawić dla każdego obwodu 

grzewczego. Nachylenie krzywej należy wyregulować. 

Nachylenie należy zmienić w przypadku, gdy 

temperatura pokojowa jest zbyt niska, biorąc pod uwagę 

warunki panujące na zewnątrz. 

Nacisnąć przycisk OK (D). Na wyświetlaczu pojawi się 

wskazanie „Time of day and date” („Godzina i data”). 

Obracać główne pokrętło nawigacyjne +/- (E) do 

momentu, aż zostanie podświetlony komunikat „Heating 
circuit 1” („Obwód grzewczy 1”). Potwierdzić wybór. 

Obracać główne pokrętło nawigacyjne +/- (E) do 

momentu, aż zostanie podświetlony komunikat „Heating 
curve slope” („Nachylenie krzywej grzewczej”). 

Potwierdzić wybór. 

Aktualnie ustawione nachylenie krzywej grzewczej 

będzie pulsować na wyświetlaczu. 

Obracając główne pokrętło nawigacyjne +/- (E), ustawić 

wybraną wartość (np. 0,80) i potwierdzić wybór. 

Aby powrócić do GŁÓWNEGO MENU, należy nacisnąć 

przycisk ESC (C). 
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Temperatura ogrevalnega voda

Temperatura okolice

42

-8

0,80

 

Przykład: Przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej -8°C i ustawionej uprzednio krzywej 0,80 

odpowiednia temperatura obwodu grzewczego powinna wynosić 42°C. 

 

Temperatura wody grzewczej 

Temperatura zewnętrzna
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14. Włączenie dodatkowych źródeł ciepła 

Włączenie dodatkowego źródła ciepła K27  
Za pomocą sterownika zintegrowanego z pompą ciepła Gorenje można kontrolować włączanie (lub 

wyłączanie) dodatkowego źródła ciepła (piec gazowy, grzejnik olejowy), w zależności od 

temperatury panującej na zewnątrz. Wspomoże to pompę ciepła w procesie podgrzewania wody 

sanitarnej (ustawienie dodatkowe) i wody grzewczej, dostarczając energię i zmniejszając koszty 

eksploatacji pompy ciepła (spadek współczynnika efektywności (COP) przyczynia się do obniżenia 

opłacalności eksploatacji). W przypadku gdy nie ma zapotrzebowania na wodę sanitarną lub na 

ciepłą wodę, można odłączyć dodatkowe źródło ciepła K27.  

Postępowanie: 
Zdefiniować wyjście sterownika jako „Heat demand 27” = „Zapotrzebowanie na ciepło K27” 

(poziom użytkownika: „Setting before start-up”, menu „Configuration”, parametry od 5890 do 5896). 

Określić zakres temperatury dla włączania i wyłączania dodatkowego źródła ciepła: poziom 

użytkownika OEM, menu „Configuration”, parametr 6128 (źródło ciepła włącza się, kiedy 

temperatura spada poniżej ustawionej wartości (fabrycznie ustawiona wartość temperatury: 0°C)) i 

parametr 6129 (źródło ciepła wyłącza się, kiedy temperatura spada poniżej ustawionej wartości 

(fabrycznie ustawiona wartość temperatury: -30°C)). 

Jeżeli do podgrzewania wody sanitarnej używane jest dodatkowe źródło ciepła, powiązany 

parametr 5736 należy ustawić na pozycję „off” (poziom użytkownika: „Setting before start-up”, 

menu „Configuration”, parametr 5736 w pozycji „off”). 

 

Włączenie grzałki elektrycznej w zbiorniku wody sanitarnej K6 
Grzałka elektryczna w zbiorniku ciepłej wody zostaje włączona, jeśli woda sanitarna ma zostać 

podgrzana, lecz nie jest to możliwe wskutek zakłócenia w funkcjonowaniu pompy ciepła. Ponadto 

grzałka włącza się, gdy ustawiona temperatura wody sanitarnej jest zbyt wysoka i efektywność 

pompy ciepła nie jest wystarczająca. W takim wypadku pompa ciepła zostanie wyłączona (z 

powodu wysokiego ciśnienia) i grzałka będzie podgrzewać wodę sanitarną do ustawionej wartości 

temperatury. 
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Postępowanie: 
Zdefiniować wyjście sterownika jako „Electric Heater for K6 Sanitary Water” = „Grzałka elektryczna 

do K6 wody sanitarnej” (poziom użytkownika: „Setting before start-up”, menu „Configuration”, 

parametry od 5890 do 5896). 

 

Włączenie grzałki elektrycznej w zbiorniku ciepłej wody K16 
Grzałka elektryczna w zbiorniku ciepłej wody K16 zostaje włączona, jeśli woda w zbiorniku ciepłej 

wody ma zostać podgrzana, lecz nie jest to możliwe wskutek awarii pompy ciepła „Limit Source 

Temp. Min. Brine” (zbyt niska temperatura źródła). W takim wypadku pompa ciepła zostanie 

wyłączona, a woda będzie podgrzewana przez grzałkę elektryczną.  

 

Postępowanie: 
Zdefiniować wyjście sterownika jako „Electric Heater for K16 Hot Water Tank” = „Grzałka 

elektryczna w zbiorniku ciepłej wody K16” (poziom użytkownika: „Setting before start-up”, menu 

„Configuration”, parametry od 5890 do 5896). 
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15. Usterki 
 

USTERKA MOŻLIWA PRZYCZYNA SPOSÓB USUNIĘCIA USTERKI 

Pompa ciep ła nie 
dzia ła. 

Brak zasilania. Pod łączyć urządzenie do sieci 
zasilania elektrycznego. 

Komunikat b łędu 
wys łany przez 
modu ł sterujący: 
„3 phase current 
asymmetrical”. 

Niew łaściwa kolejność 
faz na wejściu 
trójfazowym. 

Zmienić kolejność faz na wejściu 
trójfazowym. 

Modu ł sterujący nie 
dzia ła pomimo 
prawid łowego 
dop ływu prądu do 
sterownika. 

Luźne po łączenie 
pomiędzy modu łem 
sterującym i przewodem 
zasilającym lub pomiędzy 
sterownikiem i 
przewodem zasilającym.  
Przepalony bezpiecznik 
1F1. 

Prawid łowo wykonać po łączenia. 
Wymienić bezpiecznik. 

Awaria pompy 
ciep ła, b łąd 
wskazany na 
module sterującym. 

Zak łócenie w 
funkcjonowaniu 
poszczególnych 
komponentów systemu 
grzewczego; b łąd 
wskazany na 
wyświetlaczu. 

Usunąć przyczynę awarii, ponownie 
uruchomić urządzenie za pomocą 
modu łu sterującego. 

Pompa ciep ła nie 
dostarcza ciep ła. 

Nieprawid łowe 
ustawienia. 

Ustawić wybrany tryb pracy 
urządzenia, postępując zgodnie ze 
wskazówkami zawartymi w instrukcji. 

Pompa ciep ła nie 
dostarcza ciep łej 
wody sanitarnej. 

Nieprawid łowe 
ustawienia. 

Ustawić prawid łowy tryb pracy 
urządzenia, odpowiedni dla 
ogrzewania wody sanitarnej. 

Komunikat b łędu 
wys łany przez 
pompę ciep ła: 
Wysokie ciśnienie.  

Brak absorpcji ciep ła. Odpowietrzyć system grzewczy. 
Sprawdzić funkcjonowanie pomp 
obiegowych.  
Sprawdzić efektywność wymienników 
ciep ła.  
Ponownie uruchomić pompę ciep ła, 
ustawiając za pomocą pokręt ła na 
module sterującym funkcję reset. 

 



Pompa ciepła ziemia-woda 
 

 
  63 

 

USTERKA MOŻLIWA PRZYCZYNA SPOSÓB USUNIĘCIA USTERKI 

Komunikat b łędu 
wys łany przez 
pompę ciep ła: 
Niskie ciśnienie. 

Wyciek czynnika 
ch łodniczego z systemu. 

Wyszukać punkt wycieku, przywrócić 
próżnię i nape łnić system. 

Komunikat b łędu 
wys łany przez 
pompę ciep ła: 
Maksymalne 
ciśnienie. 

Brak absorpcji ciep ła. Odpowietrzyć system grzewczy. 
Sprawdzić funkcjonowanie pomp 
obiegowych.  
Sprawdzić efektywność wymienników 
ciep ła. 

Woda sanitarna nie 
zosta ła podgrzana 
do wybranej 
temperatury. 

Niewystarczająca 
efektywność wymiennika 
ciep ła w zbiorniku wody 
sanitarnej. 
Zosta ła ustawiona zbyt 
wysoka temperatura. 

Zwiększyć efektywność wymiennika 
ciep ła (wymienić zbiornik wody 
sanitarnej). 
Obniżyć wymaganą temperaturę 
wody sanitarnej. 

 

16. Konserwacja 
Aby zapobiec uszkodzeniu pompy ciepła, nie należy używać jej jako powierzchni magazynowej. 

Zewnętrzną część obudowy pompy czyścić wilgotną ściereczką. 

Aby zapobiec uszkodzeniu obudowy urządzenia, do jej mycia nie wolno używać środków 

czyszczących zawierających gruboziarniste cząsteczki, węglan sodu, kwasy i chlorki. 

Kamień odkładający się wewnątrz wymiennika ciepła pompy ciepła może doprowadzić do zakłóceń 

w funkcjonowaniu urządzenia lub usterek. Aby temu zapobiec, należy sprawdzać, czy w 

wymienniku ciepła nie osadził się osad, lub usunąć kamień i wyczyścić system, jak opisano 

poniżej.  

Czyszczenie systemu grzewczego 
Połączenie stalowej konstrukcji i tlenu w obwodzie grzewczym może spowodować powstanie 

korozji. Luźne cząsteczki rdzy mogą przedostać się do systemu grzewczego poprzez zawory, 

pompę obiegową i rury z tworzywa sztucznego. Przy systemie ogrzewania podłogowego 

konieczne jest użycie materiałów nieprzepuszczalnych. 

Aby zapobiec odkładaniu się cząsteczek rdzy w skraplaczu pompy ciepła, zalecamy użycie 

rurociągu wykonanego z materiału wystarczająco odpornego na korozję. 
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Ponadto woda grzewcza może zawierać cząsteczki materiału uszczelniającego i smaru. Jeżeli 

wystąpią zakłócenia w funkcjonowaniu pompy ciepła, należy wezwać fachowca w celu 

wyczyszczenia systemu. 

Zalecamy przepłukanie wymiennika ciepła w kierunku przeciwnym do normalnego kierunku 

przepływu. 

Zaleca się użycie 5-procentowego roztworu kwasu fosforowego. Przy częstszym czyszczeniu 

należy użyć 5-procentowego kwasu mrówkowego. 

Aby zapobiec przeciekaniu kwasu do systemu grzewczego, należy podłączyć urządzenie 

przepłukujące bezpośrednio do pompy ciepła. 

Pozostałości środka czyszczącego mogą spowodować uszkodzenie systemu. Aby zapobiec 

ewentualnym uszkodzeniom, należy dokładnie przepłukać system za pomocą neutralnych 

środków. 

Z kwasem należy obchodzić się bardzo ostrożnie, pamiętając o przepisach bezpieczeństwa i 

środkach zapobiegawczych. W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu użycia chemikaliów 

należy skonsultować się z ich producentem lub sprzedawcą.  

 


