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Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie oraz tłumaczenie 

tej publikacji lub wyciągu z niej, wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

WATERKOTTE GmbH. 

Ilustracje i schematy mają służyć jako opis wyjaśniający i nie powinny 

być wykorzystywane jako rysunki w zakresie konstrukcji, instalacji lub 

oferty. 

 

Wszystkie dane są zgodne ze stanem techniki w chwili oddania do dru-

ku; zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian, które służą po-

stępowi technicznemu. 

 

Niniejsza publikacja została przygotowana z całą należytą starannością. 

WATERKOTTE GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub 

pozostałe braki, lub za ewentualne szkody. 

 

 Uwaga: Ten symbol obowiązuje wyłącznie w krajach Unii Europejskiej 

(UE). 

Ten symbol jest zgodny z dyrektywą 2002/96 / WE, Artykuł 10. Produkt 

został wykonany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które 

nadają się do recyklingu. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, na koniec okresu jego użytkowania, powinien być usuwa-

ny razem z odpadami komunalnymi. Proszę usunąć to urządzenie do 

Państwa wyznaczonego punktu zbiórki lub lokalnym centrum recyklingu 

W Unii Europejskiej, dostępne różne systemy zbierania zużytych urzą-

dzeń elektrycznych i elektronicznych są. Pomóż nam chronić środowi-

sko, w którym żyjemy! 

 

 

 Nigdy nie wypuszczać R410A do atmosfery: 

R410A jest fluorowanym gazem cieplarnianym zgodnie z Protokołem z 

Kioto i ma wpływ na ocieplenie globalne (GWP) w 1975. 
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1  Bezpieczeństwo 

1.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 

Twoja pompa ciepła WATERKOTTE serii Basic Line służy do ogrzewania i 

chłodzenia, oraz  przygotowania wody użytkowej. Urządzenie ze-

wnętrzne, które jest połączony ze źródłem ciepła (powietrze),  jest do-

stępne przez cały rok i służy jako źródło ciepła. 

Projektowanie systemu źródła ciepła musi być wykonane zgodnie z in-

formacjami technicznymi WATERKOTTE dla układu systemów źródła 

ciepła. Pompa ciepła może być włączona tylko po kompletnym podłą-

czeniu  a pozostałe obwody hydrauliczne kompletne, a wszystkie połą-

czenia elektryczne są prawidłowo zrobione. Uruchomienie może być 

wykonywane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów. Uszkodzenia 

spowodowane niezgodnością z wyżej wymienionych przedmiotów nie są 

objęte gwarancją (patrz załącznik-  Wyłączenie gwarancji). 

 

1.2 Podstawowe zasady bezpieczeństwa 

1.2.1 Udostepnione informacje 

Ponadto w instrukcji obsługi, dostarczone są  również informacje w za-

kresie prawa ochrony pracy i sprzętu roboczego. Zachowaj wszystkie 

znaki bezpieczeństwa i obsługi na pompy ciepła w pełni czytelne przez 

cały czas. Uszkodzone lub nieczytelne znaki natychmiast wymienić.. 

1.2.2 Przed pierwszym użyciem 

Przed pierwszym uruchomieniem pompy ciepła Waterkotte , zapoznaj 

się  z: 

 Elementami obsługi i kontroli pompy ciepła WATERKOTTE 

  Osprzętem pompy ciepła 

  Działaniem pompy ciepła 

  Bezpośredniego otoczenia z pompą ciepła 

  Urządzeniami zabezpieczającymi pompy ciepła 

 

Przed pierwszym uruchomieniem wykonaj nastepujące kroki: 

 Upewnij się, że wszystkie urządzenia są zainstalowane prawidłowo 

 Sprawdź pompę ciepła pod kątem  widocznych uszkodzeń. Natych-

miast wyeliminuj wszelkie wykryte wady. Pompa ciepła może pra-

cować wyłącznie w idealnym stanie! 

 Upewnij się, że w miejscu pracy znajdują się tylko uprawnieni insta-

latorzy 

 Usuń wszystkie obiekty i inne materiały, które nie są niezbędne do 

działania pompy ciepła z obszaru roboczego pompy. 

 Podłącz urządzenie do prądu; jednostka powinna być w stanie czu-

wania (aktywna grzałka oleju). 

 Sprawdź temperaturę obiegu grzewczego: Temperatura obiegu 

grzewczego powinna wynosić poniżej 16 stopni 
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1.2.3 Ochrona środowiska 

 Należy przestrzegać przepisów dotyczących unikania odpadów i wła-

ściwego recyklingu odpadów lub unieszkodliwianie podczas wykony-

wania wszelkich prac na i z pompą ciepła. 

 Upewnij się, że szczególnie podczas instalacji i konserwacji, a także 

przy wyłączeniu  z eksploatacji, zanieczyszczenia wód gruntowych, 

takich jak tłuszcze, oleje, czynniki chłodnicze, płynów czyszczących 

zawierających rozpuszczalników itp. Nie zanieczyszczać gleby lub 

wprowadzić do kanalizacji! 

 Substancje te muszą być zbierane, przechowywane, transportowane i 

utylizowane w odpowiednich pojemnikach. 

1.2.4 Modyfikacje I naprawy pompy ciepła 

Ze względów bezpieczeństwa nie należy przeprowadzać nieautoryzowa-

nych modyfikacji na pompie ciepła. Tak więc, wszystkie planowane mo-

dyfikacje podlegają pisemnej zgody WATERKOTTE. Należy używać tylko 

oryginalnych części zamiennych WATERKOTTE. Oryginalne części są 

specjalnie zaprojektowane do pompy ciepła. Zewnętrznie zamówione 

części zapewniają gwarancje, są one zaprojektowane i wykonane zgod-

nie z odpowiednimi wymogami użytkowania i bezpieczeństwa. 

Części i wyposażenie specjalne nie dostarczone przez WATERKOTTE 

nie są dopuszczone do stosowania w pompie ciepła. 

 

1.3 Zagrożenia 

Należy przestrzegać następujących punktów, aby uniknąć obrażeń za-

grażających życiu i uszkodzenia pompy ciepła podczas pracy: 

 

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym! 

Nie wolno używać wody ani innych płynów do czyszczenia systemu! 

Zachowaj wszystkie elektryczne zasilacze zamknięte przez cały czas! 

Wszelkie prace przy instalacji elektrycznej pompy ciepła powinny być 

wykonywane wyłącznie przez profesjonalnych elektryków! 
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 Wyciek czynnika może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała (udu-

szenia lub hipotermii) 

Unikać bezpośredniego kontaktu z czynnikiem chłodniczym! 

Przy wyborze miejsca instalacji, należy przestrzegać minimalnej obję-

tości stosowanego czynnika chłodniczego (as per EN 378-1). 

 

Niebezpieczeństwo poparzenia! 

Podczas pracy, temperatura powierzchni (sprężarka i przewód ciśnie-

niowy) mogą wynosić powyżej 100 ° C lub spadać poniżej 0 ° C. 

Nie usuwaj pokrywy obudowy podczas pracy! 

Pozostawić pompę ciepła do ostygnięcia przed usunięciem pokrywy. 

 

Ryzyko obrażeń! 

Ryzyko poparzenia chemicznego, gdy skóra jest w bezpośrednim kon-

takcie z wyciekiem smaru. 

Nosić odpowiednią odzież podczas wykonywania prac przy pompie cie-

pła! 

 

Nie wkładaj palców lub innych części ciała do wentylatora lub pa-

rownika. 

Wewnętrzne elementy pompy ciepła mogą pracować na wysokich obro-

tach lub w wysokich  temperaturach, mogą spowodować poważne obra-

żenia. Nie usuwać grilla na wylocie wentylatora i górnej pokrywy. 

Ciepła wody prawdopodobne potrzebuje mieszania z zimną wodą do 

użytku terminalu, zbyt gorąca wody (powyżej 50 ° C) w urządzeniu 

grzewczym może spowodować obrażenia. 

Wysokość instalacji zasilania powinna wynosić ponad 1,8 m. 

 

Ładunek elektrostatyczny! 

Komponenty elektroniczne mogą zostać uszkodzone w wyniku procesów 

elektrostatycznych. 

Pozbądź się przed dotknięciem elementów elektronicznych. 

 

Ryzyko całkowitego uszkodzenia! 

Powtarzające się ponowne uruchomienie pompy ciepła może prowadzić 

do całkowitego uszkodzenia! W przypadku awarii pompy ciepła, kontro-

la tylko  przez wykwalifikowany i autoryzowany personel. 
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1.4 Ochrona użytkownika 

Pompa ciepła WATERKOTTE została zaprojektowana i zbudowana w 
oparciu o analizę ryzyka i po starannej selekcji norm, których należy 
przestrzegać. Tak więc, pompa ciepła  zapewnia maksymalne bezpie-
czeństwo. W praktyce jednak, to bezpieczeństwo można zapewnić je-
dynie poprzez podjęcie wszelkich niezbędnych środków. Operator pom-
py ciepła jest odpowiedzialny za zaplanowanie tych środków i nadzór 
nad ich realizacją. 

Musisz upewnić się, że: 

 Pompa jest używana zgodnie z przeznaczeniem 

 Pompa ciepła pracuje tylko w doskonałym, w pełni funkcjonalnym 

stanie i bezpieczeństwa urządzenia są regularnie kontrolowane w ce-

lu zapewnienia, że pracują prawidłowo. 

 Instrukcja obsługi jest dostępna  przez cały czas przy pompie 

 Pompa ciepła jest obsługiwana, konserwowana i naprawiana wyłącz-

nie przez odpowiednio wykwalifikowany i autoryzowany personel. 

 Informacje  bezpieczeństwa i ostrzegawcze z pompy ciepła nie zosta-
ły usunięte lub uszkodzone. 

 

1.5 Inne dokumenty 

 Instrukcja obsługi: regulator pompy ciepła  WATERKOTTE. 

 



Błąd! Użyj karty Narzędzia główne, aby zastosować Überschrift 1 do tekstu, który ma się tutaj 

pojawić. 

18.11.2014 9 / 54  

Copyright  2014 by: WATERKOTTE GmbH. Subject to changes. 

 

2 Opis produktu I zakres odstawy 

2.1 Przegląd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Basic Line Ai1 Air /BS 7010 - (jednostka zew) 

2 Basic Line Ai1 Air - (jednostka wew) 

3 Basic Line BM Hyd 5010 hydraulic station – (jed-
nostka wew) 

 

 

 

① 

③ 

② 
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2.1.1 Basic Line Ai1 Air /BS 7010 (moduł zew) 

 Składa się z : 

 Skraplacz 

 Inwenterowy kompresor 

 Parownik I wentylatory 

 Tablica inwenterowa/ EVD 

 

 

 

 

 

2.1.2 Basic Line Ai1 Air (moduł wew) 

Składa się z: 

 Zintegrowany zbiornik C.W.U 170 l 

 Monochromatyczny pół graficzny 8-liniowy wyświetlacz 

 Wyłącznik 

 Czujnik temperatury zewnętrznej 

 6 przycisków kontrolnych oraz 3 diody LED 

 Intuicyjne oprogramowanie BasicPro 

 Inwenterowe pompy obiegowe w klasie energetycznej A 

 Grzałkę 6 kW 

 System podłączeń i zawory bezpieczeństwa 

 Odpowietrznik 

 Zawór 3-drogowy 

 Membranowe naczynie przeponowe strony źródła 
 

 

 

2.1.3 Basic Line BS Hyd 5010 stacja hydrauliczna 

Składa się z: 

 Monochromatyczny pół graficzny 8-liniowy wyświetlacz 

 Wyłącznik 

 Czujnik temperatury zewnętrznej 

 6 przycisków kontrolnych oraz 3 diody LED 

 Intuicyjne oprogramowanie BasicPro 

 Inwenterowe pompy obiegowe w klasie energetycznej A 

 Grzałkę 6 kW 

 System podłączeń i zawory bezpieczeństwa 

 Metalowa obudowa (W x H x D) 743 x 750 x 303 mm 

 Dodatkowe podłaczenie dla jeszce jednej jednostki : ciepła woda 

użytkowa lub wentylacja 

Opcje 

 Hydraulic station incl. control (tylko grzanie) 

- Art. Nr.: BS701059CH 

 Hydraulic station incl. control (grzanie chłodzenie I CWU) 

 - Art. Nr.: BS701059CHW 
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3 Elementy oraz instalacja 

3.1 Heating system Basic Line Ai1 Air / BS 7010 

Wszystkie komponenty systemu grzewczego są zamontowane w obudo-

wie ochronnej z blachy stalowej, która przeznaczona jest do instalacji 

zewnętrznej. Monoblock przeznaczony jest do grzania I chłodzenia 

udynków. 

Dzięki sprężarce inwerterowej, BM 7010 działa bardzo efektywnie 

energetycznie. W związku z bezstopniową regulacją mocy daje to 

wysoką wydajność. Nawet przy temperaturach zewnętrznych od -15 ° 

C, możliwe jest temperatura przepływu 55 ° C. 

Jednostka zewnętrzna zawiera całą technologię pompy ciepła. Tylko 

moduł sterowania do montażu na ścianie lub BM Mod 5010, opcjonalnie, 

innowacyjny moduł hydrauliczny BM Hydr 5010 jest zainstalowany w 

budynku. 

 

3.2 Struktura I kontrola 

Kompletny system ogrzewania ciepłej wody z wbudowanym centralnego 

zasilania ciepłej wody (opcja), składający się z: generatora ciepła 

(pompy ciepła), regulacji i sterowania elektrycznego, kompletnych in-

stalacji elektrycznej i systemu kontroli, pół graficzny wyświetlacz z 

oprogramowaniem sterującym BasicPro. 

 

 

 

3.2.1 Elektroniczne sterowanie pompy ciepła 

Sterowanie pompą ciepła jest w zakresie dostawy pompy ciepła WA-

TERKOTTE. Używanie  w innych pompach niż WATERKOTTE  powoduje 

utratę wszelkiej gwarancji. 

Informacja: Dane techniczne, operacyjne i  komunikaty ostrzegawcze 

(patrz instrukcja obsługi sterowania pompy ciepła). 

Sterowanie jest używane do obsługi i monitorowania instalacji grzew-

czych, które są eksploatowane z kompaktową pompą ciepła WATER-

KOTTE  według wytycznych technicznych WATERKOTTE Wärmepumpen 

GmbH. Wszystkie zadania do zrobienia  kontroli zostały spełnione (w za-

leżności od temperatury zewnętrznej z czujnika), kontrola, monitoro-

wanie, autodiagnozy, zapisywanie danych w przypadku awarii, itp. 

WATERKOTTE wyraźnie stwierdza, że gwarancja będzie nieważna, jeżeli 

będzie używane w systemach nie zatwierdzonych przez WATERKOTTE.  

Wszelka odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego 

funkcjonowania w ramach tych systemów są wyraźnie wyłączone. 
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4 Transport to installation site 

Jednostki BS7010 są dostarczane gotowe do podłączenia z metalową 

obudową. Aby ułatwić transport, zbiornik ciepłej wody, pompy ciepła 

oraz panele są dostarczane oddzielnie.  

Ponieważ zespół pompy ciepła waży 120 kg lub więcej, potrzebne są co 

najmniej dwie osoby do transportu. 

Urządzenia te są zamontowane w górnej części ze sobą tylko w miej-

scu instalacji. W czasie transportu należy upewnić się, że  do transpor-

tu używane są odpowiednie środki (widlak, rolki transportowe, wózek). 

Istotne jest, że pompa ciepła jest transportowana w pozycji pionowej! 

Transport w pozycji ukośnej (45 °) jest dozwolone tylko tymczasowo 

podczas wprowadzania. Poziome przemieszczenia może spowodować 

przemieszczenie oleju w sprężarce i  spowodować uszkodzenie pompy 

ciepła podczas rozruchu. 

 

 Po usunięciu lub otwarcia kartonu nie wolno przechylać urządzenia lub 

obudowy; może to prowadzić do wygiętych części obudowy i rurocią-

gów. 

 

4.1 Warunki rozruchu i instalacji 

Pomieszczenie musi być suche. Temperatura w pomieszczeniu powinna 

wynosić od + 5 ° C do 25 ° C. 

 

4.2 Inwerterowe pompy obiegowe (Grzanie)  

Inwerterowe pompy obiegowe (grzanie) 
- Stacja hydrauliczna BS Hyd 5010 
- Moduł wew Basic Line Ai1 Air 

10 kW ∆t=5K 6 m 
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4.3 Wymiary I podłączenia jednostka zew BS 7010 

 

Figure 1: Wymiary jednostki zew BS 7010 (mm) 

 

A Wejście na kable 

B Osłona wejścia chłodziwa 

 

A 

B 
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4.4 Wymiary I podłączenia jednostka wew Basic Line Ai1 Air 

 

 

 

Figure 2: Wymiary jednostki wew Basic Line Ai1 Air (mm) 
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4.5 Wymiary I podłączenia  BM Hyd 5010 Stacja hydrauliczna 

Figure 3: Wymiary stacji hydrauliczne Basic Line BM 5010 
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4.6 Instalacja panelów ochronnych 

Aby zapobiec uszkodzeniu podczas transportu, panele pokrywają, 

przednie i boczne pompy ciepła są zamknięte oddzielnie. 

Po ustaleniu wszystkich połączeń, zamontować je do wymaganych pozy-

cjach (włóż i wciśnij). 

 

4.7 Demontaż Panelów 

 Pompa cieplna jest wyposażona w narzędzie do demontażu. Użyj tego 

narzędzia, aby zdjąć panele, aby ich nie uszkodzić. 

 

 

 

 

Procedura: 

 Przechowywać w odpowiednio dużej odległości z demontażu na-

rzędzia do górnego panelu / dolnej krawędzi tak, aby nie 

uszkodzić śruby zabezpieczającej (patrz rysunek). 

 Narzędzie wprowadzamy w szczelinę pomiędzy przednim pane-

lem a bocznym z umiarkowaną siłą. 

 

 

 

4.8 Demontaż panelów ochronnych (jednostka zew) 

Okładka i okładzinowe Panele mocowane są za pomocą śrub. W przy-

padku demontażu śruby muszą zostać usunięte z odpowiednim wykręta-

kiem. 
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5 Instalacja I podłaczenie jednostki zewnętrznej 

5.1 Wybór lokalizacji jednostki zewnętrznej 

 Unikać miejsc narażonych na bezpośrednie działanie promieni sło-

necznych / innych źródeł ciepła. 

 Wybierz miejsce, z którego poziom hałasu emitowanego przez urzą-

dzenia nie będzie niedogodny dla sąsiadów. 

 Wybierz lokalizację, umożliwiającą łatwy dostęp do przewodów i rur 

oraz źródła zasilania i jednostki wewnętrznej. 

 Należy unikać miejsc, gdzie palne gazy mogą przeciekać, być produ-

kowane, są składowane. 

 Należy pamiętać, że woda może uchodzić z urządzenia podczas pra-

cy. Upewnij się,  że zapewniony jest niezakłócony odpływ kondensa-

tu. 

 Wybierz lokalizację w miejscu, które wytrzyma ciężar i wibracje 

urządzenia. 

 Należy unikać miejsc, w których urządzenie może być pokryte śnie-

giem. Aby zapobiec blokowaniu  wlotu powietrza w rejonach narażo-

nych na opady śniegu, wymagane są specjalne środki ostrożności 

(wybierając wyższą lokalizację instalacji / montaż pokrywy ochron-

nej przed wlotem powietrza). Może to redukować przepływu powie-

trza i doprowadzić do awarii. 

 Należy unikać miejsc narażonych na działanie oleju, pary, gazu siar-

kowego. 

 Wybierz miejsce montażu, gdzie jednostka jest w dużym stopniu 

chroniona przed ciałami obcymi (liście itp). W związku z tym należy 

przestrzegać zaleceń zawartych w rozdziale Konserwacja i kontrola, 

rozdz. 13. 

 Informacje na temat generowanych szumów: W zależności od miej-

sca instalacji (ekspozycja na słońce), możliwe jest, że czynnik 

chłodniczy przepływa do sprężarki, nawet jeśli urządzenie jest wyłą-

czone. 

 

 Ryzyko obrażeń!  

Podczas przenoszenia urządzenia istnieje ryzyko zmiażdżenia rąk / pal-

ców. 
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5.2 Wolna przestrzeń dla dobrej wentylacji i pracy 

Podczas instalacji jednostki zewnętrznej na dachu / w innym miejscu niezabez-

pieczonym przed wiatrem, wyrównać otwór wylotowy powietrza w taki sposób, 

że nie jest bezpośrednio narażony na silne wiatry. Silny wiatr wiejący bezpo-

średnio do otworu wylotowego powietrza może utrudniać normalny przepływ 

powietrza, a tym samym doprowadzić do awarii. 

Środki ostrożności przed silnymi wiatrami przedstawiają poniższe przykłady: 

 Dopasuj wylot powietrza do najbliższej ściany z odległości około 50 cm 

 Ustawić urządzenie w taki sposób, że powietrze odprowadzane z wylotu jest 

kierowane prostopadle do kierunku, z którego zazwyczaj wieją silne wiatry. 

 Podczas pracy w temperaturze poniżej 0 ° C upewnij się, że nie ma skorupy 

lodu. 

5.3 Instalacja na fundamencie lub ścianie 

Zabezpiecz podstawę jednostki mocno za pomocą czterech śrub M10 do 

odpowiedniej płyty podstawy (śruby i nakrętki nie są w zestawie). Pro-

szę  zwrócić uwagę na: 

 kierunki połączeń: połączenie (orurowanie i okablowanie) jest wyko-

nane od dołu. 

 Upewnij się, że woda może odpływać w czasie rozmrażania. Można 

to osiągnąć poprzez wydrążenie podstawy. 

 wysokość montażu zależy od warunków klimatycznych w danym 

miejscu. Instalować urządzenia na wysokości  co najmniej o 40 cm 

do 60 cm nad ziemią, aby umożliwić niezakłócony odpływ kondensa-

tu. Gwarantuje to bezproblemową pracę nawet w przypadku śniegu.  

Uwaga: Oblodzenie może wystąpić szczególnie w zimnych porach ro-

ku. W skrajnych przypadkach może to blokować  wentylator. 

 

Figure 4: Securing in base plate 

 

 WATERKOTTE GmbH oferuje  zestaw do montażu na ścianie. 

 Upewnij się, że woda może być odprowadzana. Wymaga to połącze-

nia z odpływem kondensatu. Upewnij się, że cały spust jest wolny od 

szronu, aby zapobiec zamarzaniu zimą. W tym celu  może być stoso-

wane ogrzewanie). 

 

Base plate 
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5.4 Instalacja i wymagane miejsce 

Sprawdź dane w celu określenia zapotrzebowanie na miejsce: 

1. Przed ścianą, wolny wylot powietrza z przodu,  

2. W przedniej ściany pod dachem, swobodny wylot powietrza z 

przodu, góry   

3. W zagłębieniu : Swobodny przepływ z tyłu  i po obu stronach 

4. Przed ścianą, w kierunku wylotu powietrza ; swobodny przepływ 

przed wylotem. 

5. Między dwoma ścianami, wylot w stronę ściany. 

6.  W zagłębieniu pod  dachem, wyraźnie wylot powietrza z przo-

du, z tyłu oraz po obu stronach. 

 

Figure 5: minimalne odstepy i miejsce instalacji 
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6 Połączenie hydrauliczne 

Korzystanie z stacji hydraulicznej musisz utworzyć połączenie rurociągu 

pomiędzy jednostką zewnętrzną i stacją hydrauliczną. Należy je wypeł-

nić odpowiednią mieszaniną glikolu z wodą. 

 

 Podczas montażu podłączenia linii, użyj narzędzia w zależności jak 

klamrą, aby zapobiec uszkodzeniom. 

 

 

6.1 Uzupełnienia czynnika chołodniczego 

Jednostki zewnętrzne są w pełni obciążone R410A, dzięki czemu długość 

rur (w jedną stronę) do 5 metrów nie wymagają i dodatkowego ładowa-

nia. 

Jeśli długości rur są mniejszej niż 5 m, opłata w jednostce zewnętrznej 

jest wystarczające. W nowych jednostek, nadmiar czynnika chłodnicze-

go nie musi być odprowadzana. Jednakże, w celu optymalizacji urzą-

dzenia zaleca indywidualną regulację ilości czynnika chłodzącego do 

całkowitej objętości (patrz tabela). 

Jednostka zewnetrzna nie pownna być wyżej niż 3m ani niżej niż 

7m od jednostki wewnętrznej. 

Jeśli długość przewodu przekracza 5 m, ładować urządzenie z do-

datkowym czynnikiem R410A. 

Przygotowanie 

fabryczne  

[kg 

0 - 5m von 5  bis 12 m über 12 m 

3,0 
doładowanie 

0 

doładowanie 

40 g/m 
Nie mozliwe 

 

Uwaga: Nie należy przekraczać dopuszczalnej długości linii Lmax (12 m)! 

 

 Jeśli maksymalna różnica wysokości osiąga 3 m, pułapki oleju na 1,5 m 

musi być zapewnione. 

 

6.2 Izolacja 

Dla linii chłodniczych zalecamy korzystanie z preizolowanych rur orygi-

nalnych WATERKOTTE z podwójnymi  pierścieniami  miedzianymi (10/16 

x 1,0 mm (Z16956) lub 6,35 / 12,7 x 1,0 mm (Z18093 *) zaciski śrubowe 

i dopasowania (Z16957). 
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6.3 Połaczenie jednostek zewnętrznej I wewnętrznej(Linie z chłodziwem) Ba-
sic Line Ai1 Air 

Wszystkie połączenia znajdują się na tylnej części urządzenia w po-

mieszczeniu.  

W zależności od typu urządzenia mogą się różnić, połączeń, patrz 

tabela. Wybierz przestrzeń montażową, która zapewnia odpowiedni 

prześwit w każdym przypadku naprawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos. opis podłaczenie 

A Wejście kabli 
 

1 Ciepła woda wyjście G¾“int. 

2 Zimna woda wejście G¾“int. 

3 
Chłodziwo wejście 

Rura miedziana 16 
mm 

4 
Chłodziwo wyjście 

Rura miedziana 10 
mm 

5 Ogrzewanie zasilanie G1¼“,  

6 Ogrzewanie powrót G1¼“,  

7 Zawór bezpieczeństwa G¾“int. 
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6.4  Połączenia (linie chłodziwa I grzewcze)jednostka wewnętrzna BM Hyd 
5010 (stacja hydrauliczna) 

Wszystkie połączenia znajdują się na dolnej części urządzenia w po-

mieszczeniu.  

W zależności od typu urządzenia mogą się różnić, połączeń, patrz 

tabela. Wybierz przestrzeń montażową, która zapewnia odpowiedni 

prześwit w każdym przypadku naprawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: podłączenia spód jednostki wew 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grzanie 
HM7010CH 

(Pos.) 

Grzanie 
CWU 

HM7010CHW 
(Pos.) 

Podłącznia elektryczne X X 

Czujnik temperatury 6 6 

osuszacz (zawór bezp.) 7 7 

Ogrzewanie zasilanie 
3,  

G1¼“a, flachdichtend 

3,  

G1¼“a, flat sealing 

Ogrzewanie powrót 
4,  

G1¼“a, flachdichtend 

4,  

G1¼“a,  flat sealing 

Chłodziwo wejście 
2, 

16 mm 

2, 

16 mm 

Chłodziwo wyjście 
1, 

10 mm 

1, 

10 mm 

Zimna woda  

(ze zbiornika) 
-- 

5 

G1¼“,  flat sealing 

Elektrische Anschlüsse 
Raccords électriques 

Electrical connections 
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6.5 Połaczenie jednostki zewnętrznej (linie chłodnicze) 

połączenia chłodnicze (połączenie zaostrzeniem) znajduje się po prawej 

stronie modułu. Aby podłączyć przewody czynnika chłodniczego, pokry-

wa musi być zdjęta (4 śruby) 

Figure 7:  

 

Figure 8:  

 

1 10 mm, strona ciekła 

2 16 mm, strona gazowa 

 

Note:  

Jeśli rury metryczne używane są jako linii czynnika chłodniczego, moż-

na użyć zasilacza z modułów wewnętrznych. 

  

① 

② 
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7 Chłodziwo 

7.1 Wymagania dotyczace obchodzenia się z czynnikiem R410A 

Upewnij się, że prace nad urządzeniem klimatyzacyjnym jest wykony-

wane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane. Wykwalifikowanych oso-

by, to takie, które mogą wykazać, że zakończyły  szkolenia zawodowe 

technicznej w związku z zatwierdzonym  szkoleniem  zgodnie z rozpo-

rządzeniem. Ukończone szkolenia z systemów klimatyzacji lub techno-

logii klimatyzacji potwierdzone dowodem kwalifikacji. Upewnij się, że 

inspekcje urządzeń chłodniczych, które wymagają kontaktu z obiegiem 

chłodniczym, są wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel. 

Instrukcje muszą być świadczone przez wykwalifikowane osoby (przepi-

sy te mogą zmieniać się prawie i przepisach danego kraju). 

7.2 Wskazówki bezpieczeństwa w obchodzeniu się z czynnikiem chłodniczym 

Należy stosować się do poniższych zaleceń dotyczących bezpieczeń-

stwa: 

 Zawsze noś okulary ochronne i rękawice ! 

 W normalne ciśnienie atmosferycznym i temperatura otoczenia, 

czynnik chłodniczy paruje tak szybko, że może to spowodować  za-

mrożenia (ryzyko blizny) w przypadku kontaktu z oczami /skórą  

 W przypadku kontaktu czynnika chłodniczego ze skórą, przepłukać 

kilkakrotnie  dużą ilością zimnej wody. Nie trzeć oczu! Natychmiast 

udać się do lekarza!  

 Zapewnij właściwą wentylacje miejsca podczas pracy na układzie 

chłodniczym. Wdychanie wysokiego stężenia czynników chłodniczych 

gazowych może powodować zawroty głowy i odczucia duszenia.  

 Gazowy czynnik jest cięższy od powietrza. Tak więc, może groma-

dzić się wysokie stężenie w  dole. 

 Nie palić! Palenie papierosów może spowodować rozkładanie  się 

substancji toksycznych.  

 Trzymaj czynnik chłodniczy z dala od otwartego ognia / gorących 

metali. Trujące gazy mogłyby zostać uwolnione.  

 Nigdy nie należy odpowietrzać czynników chłodniczych do atmosfe-

ry. Po otwarciu pojemnika chłodniczego / systemu klimatyzacji, za-

wartość ucieka pod wysokim ciśnieniem. Poziom ciśnienia zależy od 

temperatury. Wyższa temperatura, oznacza ciśnienie. 

 Nie narażaj urządzenia ciepło. 

 Podczas usuwania przewodów serwisowych, nie kieruj ich w swoją  

strone. Reszta czynnika mogłaby uciec. 

 Nigdy nie zmieniaj ustawień fabrycznych  śruby regulacyjnej na za-

wór rozprężnym. 
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7.3 ŁAdowanie czynnika chłodniczego 

 

Wymagania: 

 Ustalenia połączeń między urządzeniem linii chłodniczy zewnętrznej 

i wewnętrznej. 

 Wykonany został test szczelności. 

 Jednostka wewnętrzna jest w pełni wypełniona(R410A) czynnikiem 

chłodniczym (w fabryce). 

 Zawory (patrz strzałki) na jednostce wewnętrznej są zamknięte 

(ustawienie fabryczne). 

 

1.Połączyc pompe do jednostki wew (zawory Schradera). 

2. Uruchom pompe. 

3. Przy użyciu pompy próżniowej o wysokiej wydajności, wymagane 

próżnia osiągana jest po ok. 70 minut (-101 kPa / 5 torr). 

 

4. Usuń z przewodu łączącego pompę próżniową (zawór Schradera, 

zamyka się automatycznie). 

 

5. Otworzyć dwa zawory (1. 2) na jednostce wewnętrznej. Czynnik 

chłodniczy przepłynie do całego układu. 

 

 

① 

② 
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Jak otworzyć zawory: 

O tworzyć zawór (ciecz lewy boczny) potrzebny jest klucz imbusowy 4 

mm (patrz rys.). 

Obróć klucz w lewo Allen zatrzymanie pozycję (około 10 obrotów 

 

 

7. After both valves are fully open, attach protective caps again and 

tighten (20 - 25 Nm).  

Note: Refrigerant could escape if protective caps are left off. 

Also make sure that the corresponding washers are screwed into the 

protective caps again. 

 

 

 

Ball shut-off valve 

Ball shut-off valve 
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8 Prace elektryczne 

 Przed przystąpieniem do prac elektrycznych: 

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym! 

Wszelkie prace przy instalacji elektrycznej pompy ciepła powinny 

być wykonywane wyłącznie przez profesjonalnych elektryków! 

 

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym! 

Zainstaluj bezpieczniki  dla ochrony osobistej. 

 Na linii zasilania, należy użyć standardowych kabli o odpowiedniej 

pojemności. W przeciwnym razie istnieje ryzyko zwarcia, 

przegrzania / pożaru. 

 Podczas instalacji elektrycznej , niepodłączaj napięcia na kable.  

Luźne połączenia mogą stwarzać ryzyko przegrzania / pożaru. 

 Wyłącznik główny na urządzeniu (oprócz ekranu dotykowego): Jeśli 

wyłącznik główny jest włączony (przełącznik świeci), jednostka jest 

gotowa do pracy 

 Czujnik temperatury zewnętrznej jest podłączony do zacisków 5o / 

5U. 

 Odłączenie opcjonalnie jest podłączone do zacisków 49/50. 

 odłączenie sieci jednostki zewnętrznej może odbywać się z jednostki 

wewnętrznej (do celów serwisowych). 

 

Napięcie 3- fazowe kompresora, elementu grzejnego, napięcia sterują-

cego, stosuje się do głównych stacji przekaźników! 

W razie konieczności, należy odłączyć wszystkie przewody zasilające z 

bezpiecznikiem  głównym. 
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8.1 Połaczenie elektryczne jednostki zewnetrznej 

Aby podłączyć urządzenie zewnętrzne, pokrywę i przedni panel muszą 

być zdjęte. 

Procedura: 

 Odkręcić śruby mocujące pokrywy (po bokach), odpowiednim narzę-

dziem. 

 Ostrożnie zdjąć pokrywę pionowo w górę. 

Następnie wyjąć płytkę z góry. Upewnij się, aby nie przechylić płyty 

Śledź schemat połączeń 

 

 Przewód zerowy również musi być podłączony. 

Nieprzestrzeganie:  zniszczeniu płytce drukowanej jednostki 

zewnętrznej. 

 

8.1.1 Cable cross sections/types 

Wszystkie połączenia  muszą być wykonywane przez profesjonalnego 

elektryka, zgodnie z obowiązującymi normami DIN. Użyj kabla ekra-

nowanego BUS. 

 

8.2 Połaczenia elektryczne 

Połączenie elektryczne wykonano na zaciskach urządzenia wewnętrzne-

go. Postępuj zgodnie ze schematem połączeń w rozdz. (patrz rozdział.. 

Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.). 

8.2.1 Instalacja zewnętrznego czujnika temperatury 

Czujnik zewnętrzny instalować (z  zestawu) zawsze pionowo (nawet 

tymczasowo), kablem w dół. Połączenie śrubowe należy dokręcić na ty-

le, aby umożliwić wprowadzenie uszczelniania kabla i aby zapobiec 

przedostawaniu się wody do mieszkań. 

Podczas montażu tymczasowego, czujnik temperatury może zostać za-

mocowany na płycie, która jest mocowana do ściany za pomocą wkrę-

tów stalowych. Połączenia elektryczne (patrz rozdział. Błąd! Nie można 

odnaleźć źródła odwołania.). 

Aby uniknąć szkód podczas transportu, panele przednie oraz boczne 

stacji ciepłowniczej są oddzielnie zamknięte. 

Po zakończeniu połączeń, zainstaluj  płytę w określonej pozycji (włóż i 

naciśnij) 

8.2.2 Zasilanie - grzałka 

Zasilanie (230 V lub 400 V) jest wybierane. Zasilacz jest zdefiniowany 

przez zmostkowanie zacisków na płycie sterowania. 

8.2.3 Grzałka – ustawienie termostatu 

Termostat elementu grzejnego jest trwale ustawiony na 75 ° C. Podłą-

A G S 5 4
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czenie i odłączenie odbywa się za pomocą regulatora pompy ciepła. 
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8.3 Połaczenie elektryczne I BUS (jednostka zew) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos. Opis 

1 

BUS connection 
Terminals: 
A = + 
B = - 
GND = GND 

2 Połączenie elektryczne (230 V) 

 

 

8.4 Połączenie elektryczne Basic Line Ai1 Air (jedostka wew) 

 
 

① 

② 



Błąd! Użyj karty Narzędzia główne, aby zastosować Überschrift 1 do tekstu, który ma się tutaj 

pojawić. 

18.11.2014 31 / 54  

Copyright  2014 by: WATERKOTTE GmbH. Subject to changes. 

 

8.5 Połaczenie elektryczne I BUS  Basic Line BM Hyd 5010 stacja hydrauliczna 

 

 

8.5.1 Przełączniki –DIP  

W przypadku wymiany lub naprawy: Sprawdź ustawienie przełączników 

DIP na płycie głównej (jednostka zewnętrzna).Prawidłowa pozycja prze-

łącznika jest pokazany na schemacie połączeń (jednostka zewnętrzna). 
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8.6 Schemat okablowania  Basic Line Ai1 Air / BS 7010  
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8.7 Schemat okablowania - Basic Line Ai1 Air  
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8.8 Schemat okablowania - Basic Line BM 5010  
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8.9 WWPR2 kontroler 

 

 

 

Deutsch English Polski 

U1 –    Verdampfungsdruck U1 –    Evaporation pressure U1 –    Cisnienie parownika 

U2 –    Temp. Sauggas U2 –    Temp. suction gas U2 –    Temp. Gazów zasysania 

U3 –    Kondensationsdruck U3 –    Condensation pressure U3 –    Pression condensation 

U4 –    Temp. Quelle Ein U4 –    Temp. source entrance U4 –    Temp. Źródła wejście 

U5 –    Temp. Quelle Aus U5 –    Temp. source exit U5 –    Temp. Źródła wyjście 

U6 –    Temp. Außen / 0-10V  Heizen U6 –    Temp. outdoor / 0-10V        

heating 

U6 –    Temp. zewnątrz / 0-10V 

chauffage 

U7 –    Temp. Raum / 0-10V Kühlen U7 –    Temp. room / 0-10V cooling U7 –    Temp. pokojowa / 0-10V  

U8 –    Temp. Vorlauf U8 –    Temp. flow U8 –    Temp. zasilania 

U9 –    Temp. Rücklauf U9 –    Temp. return U9 –    Temp. powrotu 

U10 –  Temp. Speicher U10 –  Temp. buffer U10 –  Temp. Bufora 

U11 –  Temp. Warmwasser U11 –  Temp. hot water U11 –  Temp. CWU 

U12 –  Phase / Drehfeld U12 –  Phase / Rotary field U12 –  Bład fazy zasilania 

J9 –     Erweiterungsbus J9 –     Extension bus J9 –     rozszerzeni BUS 

J12 –    EVD1 J12 –    EVD1 J12 –    EVD1 

J14 –    Touch Display J14 –    Touch Display J14 –    Touch Display 

J15 –    pgD1-Display J15 –    pgD1-Display J15 –    pgD1-Display 

Y1 –     Pumpe Quelle Y1 –     Pump source Y1 –     Pompa źródła 

Y2 –     Pumpe Heizung Y2 –     Pump heating Y2 –     Pompa ogrzewania 

Y3 –     Pumpe Warmwasser Y3 –     Pump hot water Y3 –     Pompe CWU 

Y4 –     Kompressor 1 Y4 –     Compressor 1 Y4 –     Compresseur 1 

Y5 –     Kompressor 2 Y5 –     Compressor 2 Y5 –     Compresseur 2 

Di1 –    Störmeldung Quelle Di1 –    Failure message source Di1 –    Błąd źródła 

Di2 –    Störmeldung Heizung Di2 –    Failure message heating Di2 –    Bład ogrzewania 

Di3 –    SG-Ready-A / EVU Di3 –    SG-Ready-A / EVU Di3 –    SG-Ready-A / CWU 

Di4 –    SG-Ready-B / Sollwertbeein-

flussung 

Di4 –    SG-Ready-B / Setpoint influ-

ence 

Di4 –    SG-Ready-B / wpływ na war-

tość zadaną 

Di7 –    HD-Schalter Di7 –    HP-Switch Di7 –    Presostat HP 

Di8 –    ND-Schalter Di8 –    LP-Switch Di8 –    Presostat LP 

Di9 –    MS1 Di9 –    Motor protection MS1 Di9 –    Ochrona silnika MS1 

Di10 –  MS2 Di10 –  Motor protection MS2 Di10 –  Ochrona silnika MS2 

NO1 –  NO1 –  NO1 –  

NC1 –  NC1 –  NC1 –  

Out2 –  Ext. Wärmeerzeuger Out2 –  Ext. heat generator Out2 –  Producter de chaleur ext. 

Out3 –  Kompressor 1 Out3 –  Compressor 1 Out3 –  Kompresor 1 

Out4 –  Kompressor 2 Out4 –  Compressor 2 Out4 –  Kompresor 2 

Out5 –  4-Wege-Ventil Out5 –  4-way-valve Out5 –  zawór 4 drogowy 

NO6 –   Pumpe Quelle NO6 –   Pump source NO6 –   Pompa źródła 

NO7 –   Pumpe Heizung NO7 –   Pump heating NO7 –   Pompa ogrzewania 

NO8 –   Speicherentladepumpe NO8 –   Buffer unloading pump NO8 –   Pompa rozładowania bufora 

NO9 –   MKV Hzg/WW => WW NO9 –   MBV Htg/HW => HW NO9 –   zawór CWU/Grz => CWU 

NC9 –   MKV Hzg/WW => Hzg NC9 –   MBV Htg/HW => Htg NC9 –   zawór Grz/CWU => Grz 

NO10 – MKV Hzg/Klg => Klg NO10 –  MBV Htg/Cool => Cool NO10 – zawór Grz/chł =>chł 

NC10 – MKV Hzg/Klg => Hzg NC10 – MBV Htg/Cool => Htg NC10 – zawór Grz/Chł => Grz 

NO11 – Multifunktionsausgang NO11 – Multifunctional exit NO11 – wyjście multifunkcyjne 

NO12 – Stetiges Kühlsignal NO12 – Continuous cooling signal NO12 – Stały sygnał chłodzenia 

NO13 –  NO13 –  NO13 –  
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8.10 Połaczenia elektryczne 
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9 Uruchomienie 

Podczas uruchomienia maszyny, przewidujemy następujące szczególne 

zagrożenia. 

 Ryzyko uszkodzenia! 

Włącz główne zasilanie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem 

pracy. 

Pozwali to grzałce miski olejowej doprowadzić smar do temperatury ro-

boczej.  

Wadliwe połączenia może spowodować nieoczekiwane uruchomienie 

maszyny. 

Pomieszanie połączeń spowoduje prace silnika w złym kierunku; może 

to spowodować uszkodzenie urządzenia. 

Nieprawidłowe połączenia przewodów mogą zniszczyć części elektrycz-

ne / elektroniczne. 

Procesy elektrostatyczne / awaria zasilania może spowodować zagroże-

nie dla podzespołów elektronicznych, a także prowadzić do błędów w 

oprogramowaniu. 

Aby uniknąć uszkodzenia oraz  urazów podczas uruchamiania maszyny, 

muszą być przestrzegane następujące punkty: 

Uruchomienie maszyny powinno być wykonywane wyłącznie przez wy-

kwalifikowany personel, zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa. 

Aktywuj wszystkie urządzenia bezpieczeństwa i sprawdź wyłącznik awa-

ryjny przed uruchomieniem. 

Sprawdzić  prawidłowy kierunek silnika  przed uruchomieniem. 

9.1 Lista przed uruchomieniem 

Przed uruchomieniem urządzenia należy najpierw sprawdzić wymagania 

zgodnie z poniższą listą kontrolną. 

 Wszystkie elektryczne przewody zasilające są w odpowiednich 

przekrojach  podłączone do zacisków, jak na planie połączenia. 

Ekranowany kabel BUS. 

 Wyłącznik główny jest w pozycji "OFF". 

 Bezpieczniki w skrzynce bezpieczników są zgodne ze specyfikacjami 

w schemacie okablowania (bezpieczniki, przełączniki typu C dla 

linii zasilającej sprężarki!). 

  

 Przyłącza hydrauliczne  źródła ciepła, ogrzewania i ciepłej wody są 

połączone. 

 Zawory odcinające na przewodach czynnika chłodniczego są otwar-

te. 

 Systemy hydrauliczne są wypełnione mediami oraz odpowiednio 

wentylowane. 

 Urządzenia odcinające są otwarte. 

Następujące pozycje muszą być sprawdzone. 

 Zawór odcinający gazu oraz zawór odcinający cieczy są w pełni 
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otwarte. 

 Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy wszystkie płyty, 

bezpieczniki i inne urządzenia ochronne są prawidłowo zainstalowa-

ne. Elementy, które są obrotowe, gorące lub pod wysokim napięciem 

mogą spowodować obrażenia. 

 Nie należy dotykać przełącznik mokrymi rękami. Stwarza to ryzyko 

porażenia prądem. 

 Urządzenie musi być uziemione. Nie podłączać uziemienia do linii 

gazowej, wodnej i odgromników  linii telefonicznych. Niewłaściwie 

uziemione urządzenie stwarza ryzyko porażenia prądem.  

 Korzystanie z bezpieczników) i wyłączników kompaktowych o  okre-

ślonym charakterze. Awaria jednostki może wynikać z wyłącznika, 

gdy pojemność przekracza specyfikacje  

 Nie należy dotykać czynnika chłodniczego gołymi rękami podczas 

operacji. Rurki czynnika chłodniczego są ciepłe / zimne, w zależno-

ści od stanu płynącego czynnika chłodniczego. Kontakt z rurami 

stwarza ryzyko oparzenia / odmrożenia 

 

Włącz główny przełącznik zasilania na 24 godziny przed rozpoczęciem 

pracy. 

Pozwala to grzałce miski olejowej doprowadzic smar do temperatury 

roboczej. 

Zaczynając pracę bezpośrednio po włączeniu przełącznika zasilania 

można spowodować poważne uszkodzenie elementów wewnętrznych. 

Trzymaj główny włącznik zasilania włączony  czasie okresu eksploatacji. 

 Po zakończeniu pracy, należy odczekać co najmniej pięć minut 

przed wyłączeniem głównego źródła zasilania. W przeciwnym razie 

istnieje ryzyko wycieku wody / awarii jednostki 

 

Ryzyko uszkodzenia! 

Powtarzające się ponowne uruchomienie pompy ciepła może prowadzić 

do całkowitej utraty! 

W przypadku awarii pompy ciepła, zalecana jest kontrola przez wykwa-

lifikowany i autoryzowany personel przed restartem. 

Informacja: Ustawienia regulatora musi najpierw być wykonane przy 

pierwszym uruchomieniu urządzenia. 

Podczas restartu nie jest to konieczne, ponieważ ustawienia są zapisy-

wane (ustawienia pozostają zapisane nawet w przypadku awarii zasila-

nia). 

Informacja: Podczas pierwszego uruchomienia, podane wartości są czę-

sto inne niż  na początku, więc mogą pojawić się liczne ostrzeżenia. 

Z tego powodu pracownicy serwisu mogą usuwać komunikaty ostrze-

gawcze z tego okresu,  patrz instrukcja obsługi sterownika pompy cie-

pła. 

 Po zakończeniu instalacji i okablowania, rur z jednostki wewnętrznej 
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i zewnętrznej, sprawdzić szczelność, poziom chłodziwa zasilania i 

przewodów sterujących, niewłaściwej biegunowości, upewnij się , że  

zasilanie 1- fazowe  jest odłączone 

 
 
 

Ryzyko uszkodzenia 

Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli oporność izolacji wynosi poniżej 1.0 

MΩ. 

Insulation resistance 

1. Po instalacji albo po jednostce został odcięty od zasilania przez 

dłuższy czas, oporności izolacji spadnie poniżej 1 mW spowo-

dowane przez czynnik chłodniczy gromadzący się w sprężarce. 

To nie jest usterka. Należy postępować w następujący sposób: 

2. 1. Zdjąć przewody z kompresorem i pomiar rezystancji izolacji 

sprężarki. 

3. 2. Jeśli rezystancja izolacji wynosi poniżej 1 mW, sprężarka jest 

uszkodzona lub odporność spadła z powodu nagromadzenia w 

sprężarki czynnika chłodniczego. 

4. 3. Po podłączeniu przewodów i zasilanie jest włączone, kom-

presor zaczyna się rozgrzać. Powtórzyć pomiar rezystancji izo-

lacji w oparciu o czas aktywacji wskazanych poniżej. 

5. Rezystancja izolacji spadnie z powodu czynnika w sprężarce 

akumulacji. Odporność wzrośnie powyżej 1 MΩ po rozgrzaniu 

sprężarki przez 4 godziny. 

6. (Czas potrzebny kompresor nagrzewania zależy od warunków 

atmosferycznych i chłodniczego akumulacji.) 

7. Do pracy z czynnikiem chłodniczym sprężarki akumulacji, musi 

być rozgrzane co najmniej 12 godzin, aby zapobiec awarii. 

8. Jeśli oporność izolacji wzrośnie powyżej 1 MΩ, sprężarka nie 

jest uszkodzony. 
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9.2 Pierwsze uruchomienie 

Pierwsze uruchomienie pompy ciepła jest wykonywane przez wykwalifi-

kowanych partnerów WATERKOTTE. 

 

Figure 9:ON / OFF switch (arrow) 

Switch is lit => power supply switched on (regular operation) 

 

Saczynając pracę bezpośrednio po włączeniu przełącznika zasilania 

może spowodować poważne uszkodzenie elementów wewnętrznych! 

Został włączony główny włącznik zasilania w trakcie okresu 

eksploatacji. 

Upewnij się, że temperatura systemu nie spadnie poniżej 16 ° C 

podczas pracy ogrzewania / ciepłej wody uzytkowej Jeśli temperatura 

spadnie poniżej 16 ° C, zintegrowany elektryczny element grzejny może 

ogrzać system do wymaganej temperatury. 

 

1. Aby zapobiec ciągłej pracy sprężarki i grzałki elektrycznej, wy-

łącz wyłączniki sprężarki i grzałki elektrycznej. 

2. Poczekaj na start sprężarki. 

3. Następnie należy przełączyć wyłącznik ogrzewania elektryczne-

go 

 

9.3 Kontrola operacji 

Pompa ciepła jest wyposażona w skuteczny układ sterowania elektro-

nicznego. Wszystkie niezbędne ustawienia i opcje są opisane w instruk-

cji obsługi sterownika. 

Wskazówka: Prawidłowe korzystanie z kontrolera pozwala zaoszczędzić 

pieniądze. Szczególnie poprawne ustawienia temperatury przepływu, 

temperatury ciepłej wody, ogrzewania i krzywej czasów ogrzewania 

może spowodować znaczne oszczędności. 
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9.4 Wyłączenie pompy ciepła 

Po zakończeniu pracy, należy odczekać co najmniej pięć minut, zanim 

wyłączy się główny włącznik zasilania. W przeciwnym razie istnieje 

ryzyko wycieku wody i awarii jednostki. 

Procedura: 

Wyłączyć główny wyłącznik pompy ciepła. 

Przełączenie wyłącznika: Kompresor, napięcie sterowania oraz grzałka 

elektryczna. 

 

 

9.5 Ponowne uruchomienie pompy po dłuższym postoju 

- Jeśli system jest uruchamiany ponownie po dłuższym okresie przesto-

ju, muszą zostać spełnione  te same czynności jak  w trakcie pierwszego 

uruchomienia (gotowości działania grzałki miski olejowej, otwarcie za-

woru odcinającego, itd.). 
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10 Dane techniczne 
Basic Line Ai1 Air / Basic Line BS 7010  5010.5 

Heating capacity (A-7/W35) kW* 7,1 

Power consumption  2,8 

COP (A-7/W35) EN14511  2,6 

Heating capacity (A2/W35) kW* 10,8 

Power consumption  2,8 

COP (A2/W35) and 6,9 kW controlled (EN14511)  3,6 

Heating capacity (A7/W35) kW* 12,3 

Power consumption  2,9 

COP (A7/W35)und 7,9 kW geregelt (EN14511)  4,4 

Cooling capacity (A35/W7) kW* 7,8 

Power consumption  3,0 

COP (A35/W7) EN14511  2,5 

Cooling capacity (A35/W18) kW* 10,6 

Power consumption  3,2 

COP (A35/W18) EN14511  3,3 

Heating water flow rate (∆t=5K ) at 8,0 kW  m³/h 1,4 

Air volume flow (max) m³/h 7000 

Application limit 
A-15/W45; A-7/W50; 

A0/W55 

Compressor   rolling piston 

Refrigerant  R410A 

Noise level at 5 m distance (outdoor module) free field dB(A) 43 

 
Electrical data  
Electrical power supply    220-240V, 1~, 50 Hz 

Electrical power supply - Electrical resistance heating 
(Power supply selectable 

 
220-240V, 1~, 50 Hz 

380-415 V, 3~, 50 Hz 

Max. operating current A 19 

Customer-supplied main fuse A 20 

Customer-supplied control fuse A 10 

Current consumption max., Electrical resistance heating 
(230 V)) 

A 26,1 

Current consumption max., Electrical resistance heating 
(400 V) 

A 8,7 

Electrical resistance heating kW 6 

Customer-supplied main fuse: Electrical resistance 
heating (220-240 V) 

A B 32 A 

Customer-supplied main fuse: Electrical resistance 
heating (380-415 V 

A B 16 A 

 

Dimensions, weight, connections  
Refrigerant volume kg 3,0 

Weight outdoor module  kg 120 

Weight indoor module (Basic Line Ai1 Air) kg 145 

Weight hydraulic station (Basic Line BM Hyd 5010) kg 39-40 

Volume tank (Basic Line Ai1 Air)) l 170 

Refrigerant lines (outdoor module)  16 / 10 mm 

Heating connections (hydraulic station)  1¼“ ext. 

Dimensions (outdoor module) W x H x D mm 1125x1200x400 

Dimensions (indoor module) W x H x D (Basic Line Ai1 
Air) 

mm 600x1850X650 

Dimensions hydraulic station W x H x D (Basic Line BM 
Hyd 5010) 

mm 743x750x303 

1) Tolerances as per EN 12900 apply to the performance data listed 
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11 Schematy podłączeń 

11.1 Basic Line Ai1 Air z ogrzewaniem podłogowym 
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11.2  Basic Line Ai1 Air z ogrzewaniem podłogowym I sterowaniem temperaturą 
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11.3  Basic Line Ai1 Air z grzejnikami/ klimakonwektorami 
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11.4  Basic Line Ai1 Air z grupami pompowymi 
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11.5 Basic Line Ai1 Air z buforem I dodatkowym podgrzewaczem 
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11.6 Basic Line BS 7010 z ogrzewaniem podłogowym 
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11.7 Basic Line BS 7010 z ogrzewaniem podłogowym, sterowaniem temperaturą 
I CWU 
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11.8 Legenda 

No. Description 

1 Podłogowy system grzewczy  

2 Pompa ciepła 

3 Moduł wewnętrzny 

4 Moduł zewnętrzny 

5 Przyłącza elastyczne 

6 Zespół do płukania i odpowietrzania 

7 Zawór kulowy z filtrem 

8 Przepływomierz 

9 Pompa wody gruntowej 

10 Płytowy wymiennik ciepła 

11 Elektrozawór kulowy (awaryjny) 

12 Zbiornik buforowy 

13 Zbiornik buforowy 

14 Czujnik temperatury 

15 Grzejniki lub konwektory 

16 Pompa z brązu 

17 Reduktor ciśnienia 

18 Zabezpieczenie przeciwko cofaniu 

19 Zawór upustowy 

20 Zawór , wielkość nastawiana od 1 do 2K 

21 Wyrównawczy zbiornik membranowy dla instalacji wody pitnej 

22 Wyrównawczy zbiornik membranowy z przyłączem odcinającym 

23 Zimna woda użytkowa 

24 Ciepła woda użytkowa 

25 Cyrkulacja 

26 Podgrzewacz wody pitnej 

27 250l zbiornik ciepłej wody użytkowej  

28 Separator powietrza z odpowietrznikiem 

29 Zawór zwrotny 

30 Sterowana ciśnieniowo pompa cyrkulacyjna 

31 Zawór do napełniania i osuszania 

32 Pompa cyrkulacyjna 

33 Separator powietrza z odpowietrznikiem, manometr i zawór upustowy 

34 Zespół bezpieczeństwa 

35 Zawór upustowy z osuszaczem i manometrem 

36 Tacosetter do wyrównywania hydraulicznego 

37 Zbiornik magazynowy 250l 

38 Basen 

39 Elektrozawór mieszający 

40 Zbiornik wyrównawczy membranowy słoneczny z odcinaniem 

41 Moduł źródła ciepła 

42 Moduł źródła ciepła do naturalnego chłodzenia 

43 Elektrozawór kulowy do pracy ciągłej (ogrzewanie i chłodzenie) 

44 Drugi generator ciepła 

45 Zawór zwrotny 

46 Zawór regulacyjny 

47 Osadnik zanieczyszczeń 

48 Elektrozawór przełączający 
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No. Description 

49 Elektrozawór 

50 Przyłącza do rurowego wymiennika ciepła 

51 Basenowy wymiennik ciepła 

52 Zawór kulowy 

53 Optymalny zbiornik cieplny z rurowym wymiennikiem ciepła 

54 Pionowe próby geotermalne 

55 Zbiornik magazynowy 1000l - 2500l 

56 Zawór z termostatem 

57 Regulator temperatury 

58 Hamulec grawitacyjny 

59 Tichelmann-zestaw do rozszerzenia hydrauliki 

60 Tichelmann-podstawowy zestaw hydrauliczny 

61 Zestaw do podłączenia solarów 

62 Czujnik temperatury cieczy w kolektorze 

63 Rura ciśnieniowa 

64 Elektroniczny element grzewczy 

65 Zbiornik magazynowy 400 l z ogrzewaczem wody użytkowej (SET 454) 

66 Zawór regulacyjny 

67 Zewnętrzny czujnik temperatury 

68 Czujnik temperatury w pomieszczeniu odniesienia 

69 Elektrozawór kulowy 

70 
Jednostka bezpieczeństwa z zaworem upustowym, reduktorem ciśnienia, zabezpieczeniu przeciwko 

cofaniu i membranowym zbiornikiem wyrównawczym zespolonym z armaturą do wody pitnej  

71 215 l zbiornik plastikowy 

72 Zbiornik 

73 Rura zanurzeniowa, miedziana z koszem ssącym, zawór zwrotny i podłączenia pompy 

74 
Samozasysająca pompa WJ 301 EM z 2m przewodem (230 V), szacowane wejście 1100 W, przyłącza 

po stronie ssącej i ciśnieniowej Rp1" 

75 
1500 mm początkowa rura przepływowa z  nakrętką 1 1/4" i 2 uszczelnieniami oraz przyłączem re-

dukcyjnym 1 1/4"a x 1"a 

76 1500 mm powrotna rura przepływowa z nakrętką 1 1/4" i dwoma uszczelnieniami 

77 
Separator powietrza, jednostka bezpieczeństwa z manometrem, odpowietrznik, membranowy zbior-

nik wyrównawczy z zespołem odcinającym  

78 Kulowy elektrozawór (woda pitna) 

79 Kulowy elektrozawór (basen) 

80 Filtr do czyszczenia wody basenowej 

81 System dezynfekcji do basenu 

82 Kontrola pH i dostosowanie systemu 

83 Odprowadzenie z basenu 

84 Basenowa pompa obiegowa 
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12 Obieg czynnika Basic Line Ai1 Air / BS 7010 

Figure 10: Refrigeration circuit Basic Line Air 

 

MSR-Nr Instrumentation Component 

PIC/1 Measurement of pressure readout in the controller display 
and control in the electrical switchboard 

Pressure transmitter LP 

TIC/2 Measurement of temperature, readout in the controller 
display and control in the electrical switchboard 

NTC 10K, gauge: suction gas over-
heating  

TIC/3 Measurement of temperature, readout in the controller 
display and control in the electrical switchboard 

NTC 10K, gauge: condenser IN  

TIC/4 Measurement of temperature, readout in the controller 
display and control in the electrical switchboard 

NTC 10K, gauge: condenser OUT 

PIC/5 Measurement of pressure readout in the controller display 
and control in the electrical switchboard 

Pressure transmitter HP 

PZ+/6 Safety pressure relief valve (high pressure) Safety pressure switch HP 

PZ-/7 Safety pressure relief valve (low pressure)  

TIC/8 Measurement of temperature, readout in the controller 
display and control in the electrical switchboard 

NTC 10K, gauge:: pressure gas 

TIC/9 Measurement of temperature, readout in the controller 
display and control in the electrical switchboard 

Temperature sensor  
Gauge: heating flow (indoor module) 

TIC/10 Measurement of temperature, readout in the controller 
display and control in the electrical switchboard 

Temperature sensor: heating return 
(indoor module) 

  

Nr. Instrumentation Type 

A Stroan stacji hydraulicznej/ modułu  

1 Kompresor W pełni hermetyczny, scroll 

2 Skraplacz Płyty stalowe, lutowana miedź 

3 Wizjer do kontroli czynnika chłodzącego  

4 Zawór 4 drogowy  

5 Zawór rozprężny elektroniczny 

6 Parownik płytowy, lutowana miedź 

7 Osuszacz filtra W pełni hermetyczny, scroll 

8 Magazyn czynnika Płyty stalowe, lutowana miedź 
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13 Konserwacja i inspekcja 

Zapewniaj coroczny przegląd pompy WATERKOTTE. Zapewni to bezpie-

czeństwo pracy i wydajność pompy ciepła. Dodatkowe informacje moż-

na uzyskać od partnera serwisowego WATERKOTTE. 

Podczas konserwacji, stan techniczny systemu pompy ciepła powinien 

być sprawdzany. 

Informacja: 

W przypadku znacznego zanieczyszczenia zaleca się, aby oczyścić urzą-

dzenie między cyklami obsługi. W tym samym czasie, również usunąć 

pozostałości takie jak liście,  sprawdzić odprowadzanie skroplin  jed-

nostki zewnętrznej. 

Dodatkowe  punkty  kontrolne to: 

 Sprawdzić obieg grzewczy: ciśnienie w instalacji, funkcję zbiornika 

wyrównawczego, odpowietrzanie, kierunek obrotów pompy i usta-

wienia głośności. 

 Sprawdź układ chłodzenia: złącza śrubowe, zaciski, poziom napeł-

nienia czynnika chłodniczego, dziennik pomiaru diagnostycznego. 

 Sprawdź ustawienie kontroli. 

 Sprawdzaj szczelność: prawnie wymagane badania są zależne od wa-

gi czynnika chłodniczego. Odnoszą się do pompy ciepła. 
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