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1. Przed użyciem
                                                                                                                                                                                             

Uwaga

Dziękujemy za wybranie produktu. W celu właściwego użytkowania produktu i uniknięcia 
wypadków z powodu nieprawidłowej obsługi, należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi 
przed przystąpieniem do instalacji lub uruchomienia. Proszę zwrócić szczególną uwagę na 
ostrzeżenia, zakazy i uwagi. Będziemy stale uaktualnić tę instrukcję dla lepszej obsługi!

    1.1 Lista akcesoriów

Poniższe akcesoria są dostarczane wraz z produktem.

Proszę sprawdzić w odpowiednim czasie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń, 

prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.

Nazwa Ilość

Instrukcja obsługi 1 szt.

Zestaw bezpieczeństwa 1 szt.

Karton ustalający 1 szt.

Kołki rozporowe 2 szt.

Śruby 10 szt.

Rura odprowadzająca 1 szt.

Sterownik przewodowy + kabel komunikacyjny 1 szt.

   1.2 Opis symboli

Następujące symbole są bardzo ważne. Należy poznać ich znaczenie, co ma związek z bezpieczeństwem

produktu oraz bezpieczeństwem osobistym.

Ostrzeżenie Uwaga Zakaz

   1.3 Środki ostrożności

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby, w 
tym dzieci, o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub 
psychicznej, lub nie posiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że 
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat 
korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich 
bezpieczeństwo. Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się 
urządzeniem.
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1. Przed użyciem
                                                                                                                                                                                             

Instalacja, demontaż i konserwacja 
urządzenia muszą być wykonywane 
przez wykwalifikowany personel.
Zabrania się dokonywać 
jakichkolwiek zmian w strukturze 
jednostki. W przeciwnym wypadku 
może dojść do obrażeń ciała lub 
uszkodzenia urządzenia.

Należy upewnić się, że zasilanie do 
pompy ciepła jest wyłączone przed 
wykonywaniem jakichkolwiek 
czynności na urządzeniu. 

Przed użyciem konieczne jest 
przeczytanie tej instrukcji.

Kabel uziemiający

Przed wzięciem prysznica, należy 
zawsze dodać zawór mieszający 
przed kranem i ustawić go na 
właściwą temperaturę.

Należy użyć gniazda 
dedykowanego dla tego 
urządzenia, w przeciwnym razie 
może nastąpić awaria.

Zasilanie urządzenia musi być 
uziemione.

Nie dotykać kratki wylotu 
powietrza podczas pracy silnika 
wentylatora.

Nie dotykać wtyczki mokrymi 
rękami. Nigdy nie wyciągać 
wtyczki ciągnąc za kabel 
zasilający.

Wlewanie do produktu wody lub 
jakiejkolwiek cieczy jest surowo 
zabronione, ponieważ może to 
spowodować upływ prądu lub 
awarię produktu.
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Gdy przewód zasilania jest luźny 
lub uszkodzony, należy zawsze 
uzyskać pomoc wykwalifikowanej 
osoby, która to naprawi.

Proszę wybierać właściwy 
bezpiecznik lub wyłącznik zgodnie
z zaleceniami. Nie wolno 
traktować drutów ze stali lub 
miedzi jako substytutów 
bezpiecznika lub wyłącznika. W 
przeciwnym wypadku, może to 
spowodować uszkodzenia.

Należy mieć świadomość, że 
żeberka baterii mogą zranić palec.

Obowiązkowo należy używać 
odpowiedniego wyłącznika 
pompy ciepła i upewnić się, że 
zasilanie do grzejnika odpowiada 
specyfikacji. W innym przypadku 
urządzenie może zostać 
uszkodzone.

Utylizacja zużytych 
akumulatorów ---
Proszę wyrzucić akumulatory jako 
segregowane odpady komunalne 
w łatwo dostępnym miejscu 
zbiórki.

Wskazana jest instalacja 
wyłącznika różnicowoprądowego 
(RCD) o znamionowym 
szczątkowym prądzie roboczym 
nie przekraczającym 30 mA.

Maksymalne ciśnienie wody na wejściu, w paskalach: 0,7 Mpa.
Minimalne ciśnienie wody na wejściu, w paskalach, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego działania 
urządzenia: 0,1 Mpa.
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    1.4 Cechy i zalety

 To urządzenie wykorzystuje najnowszą technologię inwertera DC. Można ustawić jego częstotliwość ★
pracy tak, aby uzyskać jego moc wyjściową zgodną z obciążeniem. 
 Może pracować przy temp. do -25  z dobrym współczynnikiem wydajności chłodniczej.℃

 Urządzenie jest zaprojektowane do łatwej instalacji, tak że nie ma konieczności ładowania czynnika ★
chłodniczego lub lutowania rur miedzianych. Może być szeroko stosowane w domu i willi.

 Urządzenie posiada przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R410A, który również stanowi jeden z ★
najwyższych współczynników wydajności chłodniczej w branży. Wydajność sprężarki, a co za tym idzie, 
zapotrzebowanie na energię są stale monitorowane i dostosowane na najbardziej optymalnym 
poziomie do powyższych warunków środowiska wewnątrz i na zewnątrz, i do pożądanych wymagań 
użytkownika od systemu.

 Mikroprocesorowy system sterowania zawiera kilka funkcji ulepszonego oprogramowania do ★
najkorzystniejszego i najbardziej zadowalającego funkcjonowania systemu w różnych warunkach 
środowiska.

 Specjalne amortyzatory drgań na sprężarce umożliwiają funkcjonowanie systemu przy ultra niskim ★
poziomie szumów.

 Mikroprocesor jest zaprogramowany, aby umożliwić działanie w szerokim zakresie napięć ★
wejściowych od 160V-260V i łagodny rozruch z niskim poborem prądu przy każdym rozruchu sprężarki.

 Funkcja automatycznego restartu zapamiętuje wszystkie ustawienia i automatycznie wznawia ★
działanie po awarii zasilania.

 Grzałka karteru sprężarki i grzałka dolnej płyty są dostępne jako opcja przy bardzo niskich ★
temperaturach, dzięki czemu urządzenie może pracować w bardzo niskich temperaturach otoczenia z 
dużo mniejszą częstotliwością odszraniania. Obie te opcjonalne grzałki są elektronicznie sterowane w 
oparciu o zewnętrzną temperaturę otoczenia i zaawansowany system.

 Programowalna funkcja timera umożliwia bezobsługową pracę systemu.★

 Wzmocnione aluminiowe pokryte akrylem żeberka na nagrzewnicy z wężownicą są lepiej ★
zabezpieczone przed korozją i pozwalają na łatwiejsze spływanie wody deszczowej, a także szybciej się 
odszraniają.

 Rury miedziane we wszystkich wymiennikach ciepła są wykonane z wykorzystaniem najnowszych ★
osiągnięć w technologii wewnętrznego rowkowania rur poprzez zwiększanie obszaru wymiany ciepła w 
bardziej zwartej cewce, tym samym zwiększając efektywność działania.
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    1.5 Dane techniczne

Nazwa modelu Aerogor ECO Inverter 10 A

Zasilanie 220V~240V/50Hz/1PH

Funkcja Chłodzenie Ogrzewanie

Wydajność Możliwości grzewcze (chłodzenia)
KW 2,17-6,74 4,5-10,5

BTU/h 7404-22997 15582-39238

Specyfikacja 
elektryczna

Max. dopuszczalny prąd A 16

Prąd pracy A 4,02-13,62 4,0-13,17

Pobór mocy W 924-3132 915-3050

Współczynnik mocy % 99

Prąd silnika wentylatora jedn. zew. A 0,75

Wymiar

Jednostka 
wewnętrzna

Dł. x Szer. x Wys. mm 414 X 220 X 720

Jednostka 
zewnętrzna

Dł. x Szer. x Wys. mm 1044 X 414 X 763

Waga
Jednostka wewnętrzna Kg 28

Jednostka zewnętrzna Kg 70

Warunki 
pracy

Zakres temp. otoczenia przy 
chłodzeniu

℃ 0～ 55

Zakres temp. otoczenia przy 
ogrzewaniu

℃ -25～ 45

Temp. wody wylotowej ℃ 7～ 55 (52*)

Inne

Szum
Jednostka wewnętrzna dB(A) 29

Jednostka zewnętrzna dB(A) 55

Prędkość 
wentylatora

Jednostka zewnętrzna
obr./mi

n
780

Czynnik chłodniczy Kg 1.94/R410A

Czujnik temp. pokojowej KΩ 5K(25°C)

Czujnik temp. wężownicy jedn. 
wewn.

KΩ 5K(25°C)

Czujnik temp. jedn. zew. KΩ 5K(25°C)

Czujnik temp. wężownicy jedn. zew. KΩ 5K(25°C)

Czujnik temp na wylocie sprężarki KΩ 50K(25°C)

Przepływ wody jedn. wewnętrznej m3/h 1,9

Połączenia rur jedn. wewnętrznej Cal G1

Warunki znamionowe testu:
Tryb chłodzenia: wlot wody 12°C, wylot wody 7°C, suchy termometr na zewnątrz 35°C, mokry termometr 24°C
Tryb ogrzewania: wlot wody 30°C, wylot wody 35°C, suchy termometr na zewnątrz 7°C, mokry termometr 6°C
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
*Temperatura wyjściowa wody w pompie ciepła wynosi 52°C, z elektrycznym przepływowym ogrzewaczem 55°C.
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    1.6 Nazwa części

   Jednostka wewnętrzna
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    1.7 Zasady działania

   1.8 Ustawianie prędkości pompy

Prędkość pompy może być wybrana na pompie. Domyślnie ustawiono najwyższą prędkość. Jeśli przepływ wody 

w systemie jest zbyt wysoki (np. szum bieżącej wody w instalacji) prędkość może być zmniejszona.

Krzywa wydajności pompy wody

najwyższa prędkość
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    2.1 Metody instalacji

Zastosowanie1: Ta instalacja jest stosowana wyłącznie do dostarczania ciepłej wody sanitarnej.

Zastosowanie2: Ta instalacja jest stosowana wyłącznie do dostarczania ciepłej wody do ogrzewania 
podłogowego.
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2. Instalacja
                                                                                                                                                                                             

Zastosowanie3: Dostarcza zarówno ciepłą wodę do ogrzewania podłogowego jak i ciepłą wodę sanitarną.
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   2.2. Uwagi do instalacji 

Instalacja produktu powinna być przeprowadzona przez profesjonalnego instalatora lub zgodnie z
jego instrukcjami.

【 Narzędzia】

Narzędzia potrzebne do instalacji: poziomica,
ołówek, śrubokręt krzyżakowy, wiertło do betonu 8
mm, wiertło sondujące, kątownik, taśma miernicza
lub linijka, szerokość taśmy 65 mm, otwornica ok.
80mm (może wystąpić odchylenie w rozmiarze),
nóż i dwa regulowane klucze lub szczypce (i
ewentualnie klucz dynamometryczny).

【 Uwaga】

1. Instalacja, demontaż i konserwacja pompy ciepła musi być wykonywana przez wykwalifikowany 
personel.

2. Jednostka zewnętrzna powinna być umieszczona na płaskim i twardym podłożu. Podczas instalacji 
jednostki zewnętrznej upewnić się, że jest dość miejsca wokół jednostki zewnętrznej dla lepszej 
wentylacji i konserwacji.
Sprawdzić na poniższej ilustracji.
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3. Jednostkę wewnętrzną należy powiesić na ścianie a przyłącze
wody skierować w dół.

4. Jednostkę zewnętrzną należy umieścić co najmniej 2m od
ujścia sadzy z kuchni, aby utrzymać urządzenie w czystości.

5. Zaleca się osłanianie jednostki od deszczu lub śniegu, ale
nigdynie wolno przykrywać jednostki, co będzie powodować
złą wentylację. W przypadku obfitych opadów deszczu lub 
śniegu, dokładnie ją wyczyścić.

6. Gdy jest to konieczne, należy zamontować złącze odprowadzające
do jednostki. Ale na zimnych obszarach (temperatura poniżej 0°C), 
proszę nie używać złącza odprowadzającego, w przeciwnym razie 
może zostać zatkane przez lód.
Jeśli konieczne jest zainstalowanie złącza odprowadzającego, 
należy zapewnić właściwą izolację.

7. Zainstalować urządzenie i zbiornik wody jak najbliżej siebie, aby zmniejszyć dystans między nimi i 
zredukować straty energii.

8. Otoczenie urządzenia powinno być wolne od korozji i wilgoci. W przeciwnym razie żywotność 
jednostki może zostać skrócona.
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  2.3 Instalacja jednostki wewnętrznej

W przypadku instalacji jednostki wewnętrznej, proszę odnieść się do poniższych:
1. Oznaczyć położenie wspornika urządzenia na ścianie. (patrz rys. 1)
2. Wywiercić otwory w ścianie. (patrz rys. 2)
3. Przymocować wspornik jednostki do ściany przy pomocy kołków rozporowych. (patrz rys. 3)
4. Następnie powiesić jednostkę wewnętrzną na wsporniku. (patrz rys. 4)

Konieczne jest wybranie do instalacji bardzo twardej ściany, inaczej kołki mogą się poluzować i
spowodować uszkodzenie urządzenia!

   2.4 Instalacja jednostki zewnętrznej

A: Jeśli konieczne jest zawieszenie jednostki zewnętrznej na ścianie, proszę postępować jak poniżej: 
1. Dostosować położenie wspornika na ścianie według odległości między dwiema nogami urządzenia.
2. Przymocować wspornik do ściany przy pomocy kołków rozporowych.
3. Założyć urządzenie zewnętrzne na wspornik. Amortyzatory drgań są zalecane do redukcji drgań i 
hałasu.
4. Przymocować urządzenie do wspornika.

Zaleca się użycie mankietu ściennego do poprowadzenia 
kabla zasilającego i zestawów rur przez ściany.
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B: Na betonowym podłożu

Użytkownik może użyć dedykowanego wspornika od dostawcy lub przygotować odpowiedni wspornik 
do montażu urządzenia. Upewnić się, że instalacja spełnia następujące wymagania:
1. Urządzenie musi być zainstalowane na płaskich betonowych
blokach lub na przeznaczonym do tego wsporniku. Wspornik
powinien utrzymywać co najmniej 5-krotność masy jednostki.
2. Dokręcić wszystkie nakrętki po zamocowaniu wspornika; w
przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie sprzętu;
3. Użytkownik powinien dokładnie sprawdzić i upewnić się, że
urządzenie jest wystarczająco pewnie zainstalowane.
4. Wspornik może być wykonany ze stali nierdzewnej, stali
ocynkowanej, aluminium i innych materiałów, według wymagań
użytkownika.
5. Poza wspornikiem, użytkownik może również zainstalować jednostkę zewnętrzną na dwóch 
betonowych blokach lub betonowej platformie. Po instalacji proszę upewnić się, że jednostka jest 
dobrze zamocowana.
6. Proszę odnieść się do wymiaru jednostki zewnętrznej podczas wybierania odpowiedniego wspornika.

      2.5 Okablowanie

1. Zaleca się używać odpowiedniego wyłącznika pompy ciepła i upewnić się, że 
zasilanie do grzejnika odpowiada specyfikacji. W innym przypadku urządzenie 
może zostać uszkodzone.
2. Zasilanie pompy ciepła musi być uziemione.
3. Kabel należy pewnie zamocować, aby się nie poluzował.

A： Główny kabel zasilający i kabel zasilający podgrzewacza elektrycznego
1. Główny kabel zasilający i kabel zasilający podgrzewacza elektrycznego należy podłączyć do
listwy zaciskowej wewnątrz jednostki. Te dwa kable znajdują się u góry jednostki wewnętrznej 
według etykiet, należy podłączyć je do głównego zasilania, jak pokazano na zdjęciach poniżej.

A Kabel zasilający grzejnika elektrycznego
B Główny kabel zasilający
C Kabel zasilający między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną
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B: Kabel zasilający między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną

1. Otworzyć jednostkę wewnętrzną.
2. Przygotować kabel zasilania 2,5mm2 i cztery rdzenie o odpowiedniej długości, włożyć kabel przez 
dławik u góry jednostki wewnętrznej.
3. Podłączyć kabel zasilania do listwy zaciskowej według schematu okablowania wewnątrz jednostki.
4. Zamocować przewód w dławiku, aby się nie poluzował.

5. Zdjąć śrubę na uchwycie jednostki zewnętrznej.
6. Podłączyć drugi koniec kabla zasilającego do jednostki zewnętrznej zgodnie ze schematem 
okablowania.
7. Zamocować kabel do uchwytu kablowego, aby się nie poluzował.
8. Podłączenie gotowe!

Podczas podłączania kabla zasilającego pomiędzy jednostką 
zewnętrzną i wewnętrzną, przewody podłączone do listwy zaciskowej 
w jednostce wewnętrznej muszą odpowiadać tym w jednostce 
zewnętrznej. Na przykład, jeżeli zaciski i kable zasilające są 
podłączone jako żółty kabel, L - czerwony kabel, N - niebieski kabel, S -
czarny kabel w jednostce wewnętrznej, połączenia w jednostce 
zewnętrznej powinny być wykonane w taki sam sposób.
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   2.6 Podłączenie rury czynnika chłodniczego

Ilość gazu: Ilość gazu w urządzeniu wystarcza na 4m zestawów rurowych; Jeśli rurociąg 
jest dłuższy niż 4m, należy dodać 40g na metr. Na przykład, jeżeli rurociąg ma 10m 
długości, należy dodać do układu (10-4) × 40 = 240g. Zalecane jest, aby gazociąg nie był 
dłuższy niż 12m.

Przyłącze rurowe i próżnia
Zestawy rurowe przewodzą nie tylko czynnik chłodniczy, ale także energię między jednostką 
wewnętrzną a zewnętrzną. Jeśli w całym układzie nie ma wystarczającej próżni lub dojdzie 
do wycieku, będzie to mieć znaczny wpływ na wydajność urządzenia.

Podczas podłączania zestawów rurowych:
1. Należy używać wysokiej jakości zestawów rur miedzianych, które mogą wytrzymywać
wysokie ciśnienie spowodowane przez pracę urządzenia.
2. Zestawy rurowe powinny być dobrze zaizolowane.
3. Należy sprawdzić wszystkie złącza pod kątem wycieku po zakończeniu podłączania zestawów 
rurowych.
4. Nie zginać mocno zestawów rurowych, w przeciwnym razie może to spowodować wyciek.

Podczas izolowania rury czynnika chłodniczego, należy zaizolować
każdą rurę oddzielnie (patrz rysunek 1 poniżej), nie izolować rur z
czynnikiem chłodniczym razem (patrz rysunek 2 poniżej).

Uwaga:
Podczas instalacji rur z czynnikiem chłodniczym, unikać nadmiernego zginania i przekształcania rur. 
Podłączając rury należy postępować zgodnie z poniższym rysunkiem:
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Rurę czynnika chłodniczego należy podłączyć
w następujący sposób:

1. Podłączyć rurociąg czynnika chłodniczego
do jednostki wewnętrznej.
2. Podłączyć drugi koniec rury czynnika
chłodniczego do jednostki zewnętrznej.

3. Przygotować pompę próżniową i manometr, podłączyć jeden koniec manometru do pompy 
próżniowej a drugi koniec do złącza niskiego ciśnienia na jednostce zewnętrznej. Otworzyć złącze 
niskiego ciśnienia na jednostce zewnętrznej i uruchomić pompę próżniową. Po zasysaniu przez
około 15 minut, sprawdzić ciśnienie wskazane na manometrze i wyłączyć pompę próżniową, aż 
ciśnienie spadnie poniżej -0,1KPa (-76cm/g).
Odczekać około 1~2 minuty, by sprawdzić, czy ciśnienie w systemie wzrosło. Jeśli tak, należy sprawdzić i 
dokręcić wszystkie złącza i ponownie opróżnić. Jeżeli nie, oznacza to, że w układzie panuje odpowiednia
próżnia. 
4. Wyłączyć pompę próżniową i ponownie nałożyć miedzianą nakrętkę na złącze wysokiego ciśnienia. 
Użyć klucza imbusowego 5mm do otwarcia dwóch zaworów na urządzeniu, jak pokazano na rysunku.
5. Zdjąć miedzianą nakrętkę z zaworu gazowego i zaworu cieczowego, otworzyć zawory kluczem 
sześciokątnym na ile to możliwe.
6. Sprawdzić za pomocą detektora wycieków lub wody z mydłem, czy są jakiekolwiek wycieki. Jeśli nie 
ma, z powrotem założyć miedziane nakrętki na zawory.

Nie wolno otwierać zaworu cieczowego, aż wytwarzanie próżni nie zostanie 
całkowicie ukończone.

-16-



2. Instalacja
                                                                                                                                                                                             

   2.7 Instalacja zestawu zaworu bezpieczeństwa

1. Rurę drenażową spakowaną z urządzeniem przeprowadzić przez jednostkę wewnętrzną, jak 
pokazano na zdjęciach.

2. Zestaw zaworów bezpieczeństwa spakowany z urządzeniem zainstalować do tego adaptera; upewnić 
się, że miernik jest skierowany ku przodowi jednostki wewnętrznej. Dokręcić kluczem.

3. Założyć z powrotem pokrywę zestawu zaworów bezpieczeństwa i podłączyć rurę drenażową do 
zestawu zaworu, jak pokazano na poniższych zdjęciach.
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    2.8 Sterownik przewodowy

Sterownik przewodowy może być podłączony zewnętrznie. Z następujących sposobów instalacji, 
proszę wybrać odpowiedni:

Sposób instalacji 1:

Pociągnąć w dół
1. Wyjąć wspornik instalacyjny z 
tworzywa sztucznego z tyłu 
sterownika przewodowego

2. Przy pomocy długopisu zaznaczyć 
na ścianie otwory podstawy 
sterownika przewodowego.

3. Wywiercić otwory w zaznaczonych
miejscach. 

4. Zamocować wspornik na ścianie a 
następnie umieścić sterownik 
przewodowy na wsporniku

5. Podłączyć sterownik przewodowy do 
szybkozłączki pompy ciepła.

Sposób instalacji: 2

1. Nacisnąć bolec igłą lub płaskim 
śrubokrętem z boku sterownika 
przewodowego, aby wyjąć płytkę 
wyświetlacza z plastikowej 
podstawy.

2. Założyć plastikową podstawę sterownika na 
ścianę i włożyć śruby w dwóch miejscach.

3. Wywiercić otwory w 
zaznaczonych miejscach.

4. Przełożyć przewód szybkozłączki od sterownika
przewodowego przez podstawę, następnie 
zamocować podstawę na ścianie za pomocą śrub 
i zamknąć sterownik przewodowy.

5. Podłączyć sterownik przewodowy 
do szybkozłączki pompy ciepła.
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     2.9 Przyłącze wody

Po zainstalowaniu urządzenia należy podłączyć rury wlotu i wylotu wody zgodnie z lokalnymi 
przepisami. Proszę uważnie wybierać i obsługiwać rurociąg.
Po podłączeniu, rurociąg wodny należy przetestować ciśnieniowo i wyczyścić przed użyciem.

【  Filtr 】  
Filtr oczkowy musi być zainstalowany przed wlotem wody w jednostce i zbiorniku wody dla 
zachowania jakości wody i zbierania zanieczyszczeń zawartych w wodzie. Należy uważać, aby 
skierować filtr oczkowy w kierunku dna. Zaleca się zainstalowanie zaworu zwrotnego po obu 
stronach filtra dla łatwiejszego oczyszczania lub wymieniania filtra.

【  Izolacja 】  

Wszystkie rury, przez które płynie gorąca woda powinny być
dobrze izolowane. Izolacja musi być przywiązana ściśle bez
szczelin (Ale proszę nie owijać zaworu zwrotnego dla
możliwości przeprowadzenia konserwacji w przyszłości).

Proszę zapewnić wystarczające ciśnienie wody, aby woda docierała na wymaganą wysokość. Jeśli 
ciśnienie wody jest niewystarczające i system będzie mieć zbyt mały przepływ wody, proszę 
dodać pompę wody, aby zwiększyć wydajność tłoczenia.

【  Wymagania jakości wody 】  

1. Zawartość jonów chlorkowych w wodzie powinna być mniejsza niż 300 ppm (temperatura jest
niższa niż 60°C) 
2. Wartość pH wody powinna wynosić od 6 do 8.
3. W jednostce nie wolno stosować wody z amoniakiem.

Jeśli jakość wody jest zła lub przepływ wody jest zbyt niski, może tworzyć się kamień lub może 
dojść do zatkania, gdy jednostka będzie działać przez długi czas, a następnie wydajność chłodzenia 
lub ogrzewania będzie niska lub jednostka będzie działać nieprawidłowo.
Proszę oczyścić wodę przed użyciem lub używać wody destylowanej. Należy upewnić się, że jakość 
wody jest na tyle dobra, aby utrzymać wysoką wydajność jednostki przy pracy przez długi czas.
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    2.10 Odpowietrzanie

【  Odpowietrzanie instalacji wodnej 】  
1. Otworzyć zawór kulowy 3, 5, 6, 7 i 8, zamknąć zawór kulowy 2, 4 i 9.
2. Otworzyć zawór kulowy 1, dzięki czemu woda z kranu popłynie do zbiornika wody do momentu, aż 
woda będzie wypływać przez zawór kulowy 8 i zestaw zaworów T/P.
3. Zamknąć zawór kulowy 8 i otworzyć zawór kulowy 9, a następnie odpowietrzyć zakończenia.

【  Odpowietrzanie systemu rurociągów gorącej wody 】  
Po zakończeniu odpowietrzania instalacji wodnej, otworzyć zawór kulowy 2 aż woda będzie wypływać z 
wylotu wody 1 i 2.

【 Uwaga:】
1. Powyższa ilustracja zastosowania przedstawia tylko rurociągi ciepłej wody
2. Powyższa ilustracja zastosowania służy tylko do celów informacyjnych.Różne zastosowania instalacji 
mają różne operacje odpowietrzania.Jednak teoria jest taka sama.Sprawdzić kierunek przepływu wody, 
otworzyć zawory w celu napełniania zbiornika i wszystkich rur wodą.Użyć zaworu odpowietrzającego w 
układzie do odprowadzania powietrza do momentu, aż woda będzie wypływać z zaworów 
odpowietrzających.Zamknąć zawory odpowietrzające, następnie odpowietrzanie jest ukończone.
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    2.11 Przebieg próbny

【  Przed uruchomieniem 】  
 Przed uruchomieniem urządzenia, należy przeprowadzić pewną ilość weryfikacji na instalacji , aby 
upewnić się, że urządzenie będzie działać w możliwie najlepszych warunkach. Poniższa lista kontrolna 
nie jest wyczerpująca i powinna być używana tylko jako minimalna podstawa odniesienia: 
1. Upewnić się, że wentylator obraca się swobodnie;
2. Sprawdzić wszystkie rurociągi wodne pod kątem kierunku przepływu;
3. Sprawdzić, czy wszystkie rurociągi systemu są odpowiednie do pracy zgodnie z wymogami
instalacji;
4. Sprawdzić napięcie źródła zasilania jednostki i upewnić się, że napięcie jest w dozwolonych 
granicach; 
5. Upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo uziemione;
6. Sprawdzić obecność urządzeń zabezpieczających i wyłączników;
7. Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń elektrycznych.
8. Sprawdzić szczelność wszystkich rur oraz czy wlot i wylot powietrza jest dobrze wentylowany.

Jeśli wszystko powyższe się zgadza, można uruchomić jednostkę.
Jeśli coś z powyższych się nie zgadza, należy to naprawić.

【  Wstępny rozruch 】  
A. Gdy montaż urządzenia jest ukończony, rury systemów wodociągowych są dobrze połączone i 
odpowietrzone, nie ma wycieków lub innych problemów, urządzenie może być podłączone do 
zasilania i uruchomione.
B. Włączyć jednostkę, nacisnąć przycisk włączania-wyłączania na panelu sterowania, aby uruchomić 
urządzenie. Proszę dokładnie sprawdzić, czy występują jakieś nietypowe odgłosy lub wibracje, 
albo czy wyświetlacz przewodowego sterownika jest prawidłowy czy nie.
C. Jeśli urządzenie działa poprawnie przez 10 minut bez jakiegokolwiek problemu, to wstępny
rozruch jest ukończony; Jeśli nie, proszę odnieść się do rozdziału Serwis i Konserwacja w tej 
instrukcji, aby rozwiązać problemy.

Sugeruje się, aby nie uruchamiać trybu ogrzewania ("heating") lub gorącej wody ("hot 
water"), gdy temperatura otoczenia wynosi powyżej 32°C ,  w przeciwnym razie urządzenie 
może łatwo przejść w tryb ochrony. 
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    3.1 Wprowadzenie do panelu sterowania

Wyświetlacz Znaczenie Funkcja

Ogrzewanie
Gdy urządzenie pracuje w trybie ogrzewania, symbol jest włączony.

Chłodzenie
Gdy urządzenie pracuje w trybie chłodzenia, symbol jest włączony.

Gorąca woda
Gdy urządzenie pracuje w trybie gorącej wody, symbol jest 
włączony.

Odmrażanie
Gdy urządzenie pracuje w trybie rozmrażania, symbol      miga.

Blokada przycisków
Po zablokowaniu przycisków, symbol jest włączony.

Ustawienie parametrów
Gdy ustawienie parametrów jest aktywne, symbol       jest włączony.

Wartość lub kod Aby wyświetlić temperaturę, timer, parametr, kodu błędu, itd.

Czas
Timer będzie tu wyświetlony przez 24 godziny po ustawieniu. Ustawiona 
wartość zostanie zapisana i odzyskana automatycznie po ponownym 
zasileniu.

Temperatura wody
Gdy tryb temperatury wody jest aktywowany, symbol              jest 
włączony.

Ustawienie temperatury
Podczas zmieniania zadanej temperatury, symbol jest włączony.

Funkcja timera
Gdy tryb funkcji timera jest aktywowany, symbol jest włączony.

Zabezpieczenie przed zbyt
niską temperaturą wody 

Jeśli temperatura wody na wlocie jest zbyt niska w trybie ogrzewania, symbol
"%" jest włączony i urządzenie działa z ograniczoną prędkością sprężarki 
(tylko dla niektórych modeli). 

Stały interwał czasowy 
odszraniania

Gdy jednostka ma ustawiony tryb stałego interwału czasowego 
odszraniania, symbol "H" jest włączony. 

Prędkość sprężarki       :Niska prędkość;         :Średnia prędkość;            ：Wysoka prędkość
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    3.2 Instrukcja obsługi

Tryb czuwania

Urządzenie jest w trybie czuwania, gdy jest zasilane.

Wł./Wył.

Gdy urządzenie jest w trybie czuwania, należy nacisnąć przycisk , aby
włączyć urządzenie.
Urządzenie będzie pracować w swoim ostatnim trybie roboczym.
Nacisnąć przycisk ponownie, aby wyłączyć urządzenie.

  Po ponownym zasileniu urządzenia, urządzenie automatycznie☆
przejdzie w tryb ogrzewania.  Należy zmienić ustawienie na żądany tryb,
jeśli to konieczne.

Wybór trybu

Nacisnąć przycisk        , aby wybrać tryb pracy urządzenia. Kolejność jest
następująca:

Zabezpieczenie przed zbyt małą ilością wody

Podczas pracy urządzenia w trybie ogrzewania, gdy temperatura wody na
wlocie jest zbyt niska, w celu ochrony sprężarki, sprężarka będzie pracować
z ograniczoną prędkością a symbol "%" będzie pokazany na wyświetlaczu. 

Blokada przycisków

Gdy urządzenie jest włączone, przytrzymać przycisk przez 5 sekund, aby
zablokować wszystkie  przyciski, wyświetli się symbol       . Przytrzymać
przycisk przez kolejne 5 sekund, aby odblokować wszystkie przyciski.
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Ustawienie temperatury

Gdy urządzenie jest włączone, nacisnąć przycisk         raz a zadana
temperatura wzrośnie o 1°C; nacisnąć         raz a zadana temperatura
zmniejszy się o 1°C. 
 Naciskać         lub         a temperatura może być podwyższona lub obniżona o
5°C. 
Podczas zmieniania zadanej temperatury, wyświetla się symbol                   .
Uwaga: Nacisnąć         lub         w trybie czuwania jednostki dla informacji o parametrze.

Ustawienie parametrów

 Kiedy zasilanie jest podłączone i jednostka jest w trybie czuwania, 
nacisnąć         lub        , aby wybrać docelowy parametr. 
Nacisnąć        , aby aktywować proces ustawienia parametrów, kiedy
parametr miga. Użytkownik może ustawić jego wartość za pomocą
przycisków         lub        ; Nacisnąć         ponownie, aby potwierdzić
ustawienie: w przeciwnym razie wartość ustawienia
nie zostanie zapisana, a system automatycznie wyjdzie z ustawienia tego
parametru
po 10 sekundach, lub po naciśnięciu        .

Parametr 1 Parametr 2 Parametr 3
Parametr 1 wskazuje czas Parametr ten nie ma Parametr 3 określa czas
lokalny. Czas jest zawsze funkcji w tym urządzeniu. podświetlania. Może być
przedstawiany w systemie ustawiony na 00, 10, 20 i 30.
24-godzinnym. 00 oznacza, że podświetlenie

jest zawsze włączone a 10, 20 i
30 oznacza, że czas trwania 
podświetlenia wynosi 10 
sekund, 20 sekund i 30 
sekund.
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Funkcja timera

Aby ustawić włącznik czasowy (ON timer), nacisnąć przycisk        , 
symbol           pojawi się na wyświetlaczu.
Nacisnąć        , aby ustawić godziny, a następnie nacisnąć        , aby
ustawić minuty. Potwierdzić ustawienia włącznika czasowego 
naciskając        . Nacisnąć         ponownie, aby aktywować ustawienia
wyłącznika czasowego (OFF timer), wartość może być regulowana w ten
sam sposób. Po zakończeniu potwierdzić ustawienia wyłącznika
czasowego naciskając        .
Po ustawieniu timera nacisnąć przycisk         ponownie, aby ustawić temperaturę w czasie pracy 
timera. Zadana wartość może być regulowana przez naciśnięcie         i        .
Potwierdzić ustawienia naciskając        . Nacisnąć         ponownie w tej chwili, system może wejść 
w drugie ustawienia włącznika/wyłącznika czasowego (ON/OFF timer) a symbol           będzie 
widoczny na wyświetlaczu.
Potwierdzić ustawienia, naciskając         w przeciwnym razie ustawienia nie zostaną zapisane.
Po potwierdzeniu ustawień, nacisnąć         ponownie lub nie wykonywać żadnej czynności przez 
10 sekund, system wyjdzie z trybu ustawiania timera.

Włącznik czasowy (Timer ON) Wyłącznik czasowy (Timer OFF) Ustawienie temperatury w 
czasie pracy timera

Ustawienie włącznika czasowego Ustawienie wyłącznika czasowego Gdy urządzenie pracuje w
nie działa, gdy urządzenie pracuje.  działa, tylko gdy urządzenie czasie pracy timera (czas 
Zostanie aktywowane, gdy jest włączone. Zostanie pomiędzy włącznikiem i
urządzenie będzie wyłączone. aktywowane, gdy urządzenie wyłącznikiem czasowym),

będzie włączone. system potraktuje tę zadaną
wartość jako zadaną 
temperaturę, zamiast wartości
ustawionej dla ostatniego 
trybu pracy.

   Ustawienie timera można skasować naciskając przycisk         przez 5 sekund. ★
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Ochrona przeciw zamarzaniu zimą

Gdy urządzenie jest w trybie czuwania a temperatura otoczenia jest niższa niż 5°C, pompa wody działa 
przez 1 minutę co 10 minut, jednostka pokazuje kod P1. 
Gdy urządzenie jest w trybie czuwania, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 0°C a temperatura 
wody niższa niż 3°C, jednostka pokazuje kod P2 i rozpoczyna pracę w trybie ogrzewania aż temperatura 
wody będzie wyższa niż 8°C lub temperatura otoczenia będzie wyższa niż 3°C.

Ochrona przeciw zamarzaniu-1        Ochrona przeciw zamarzaniu-2

Uwaga: Jednostka będzie pracować w trybie ogrzewania tylko wtedy, gdy temperatura wody jest 
ustawiona jako cel kontroli.

Ochrona i kod błędu

 Gdy system napotka pewne zabezpieczenia lub awarie,  odpowiadające
im kody ochrony lub awarii zostaną pokazane na wyświetlaczu, np. awaria
E2. 

Awaria E2
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    3.3 Kody awarii

Kody
błędów

Przyczyny Sposoby sprawdzenia i środki zaradcze

P1 Ochrona przeciw zamarzaniu-1 System automatycznie włączy pompę wody, aby zapobiec 
zamarzaniu.

P2 Ochrona przeciw zamarzaniu-2 System będzie działać w trybie ogrzewania, aby automatycznie 
ogrzać wodę w celu ochrony przed zamarzaniem.

E0

1. Połączenie przewodów pomiędzy
przewodowym sterownikiem i 
płytką PCB jest otwarte lub 
przerwane.

 1.  Sprawdzić, czy połączenie przewodów nie poluzowało się.  
Przymocować.

2. Awaria sterownika 
przewodowego. 2. Wymienić go.

E1

1. Połączenie przewodów pomiędzy
przewodowym sterownikiem i 
płytką PCB jest otwarte lub 
przerwane.

 1.  Sprawdzić, czy połączenie przewodów nie poluzowało się.  
Przymocować.

2. Awaria sterownika 
przewodowego. 2. Wymienić go.

E2

1. Czujnik temperatury jest otwarty
lub zwarty.

1. Zmierzyć za pomocą multimetru przy 20K, aby sprawdzić, czy jest 
zwarty lub otwarty. Jeśli tak, wymienić go.

2. Opór czujnika temp. dryfuje. 2. Zmierzyć za pomocą multimetru przy 50K, aby sprawdzić opór czujnika. 
Wziąć pod uwagę temp. otoczenia. Jeśli dryfuje, wymienić go.

3. Czujniki temperatury nie są 
dobrze podłączone do sterownika 
przewodowego.

 3. Sprawdzić, czy połączenie czujnika nie poluzowało się.  
Przymocować.

Formuła
1

Awaria komunikacji.
1. Sprawdź, czy port nie poluzował się. Przymocować.
2. Wymienić płytkę PCB.
3. Wymienić płytkę PCB jednostki zewnętrznej.

F2

1. Awaria czujnika temperatury 
wody na wlocie.

1. Sprawdzić, czy połączenie czujnika nie poluzowało się. 
Przymocować.
2. Połączenie przewodów pomiędzy przewodowym sterownikiem i 
PCB jednostki wewnętrznej jest otwarte lub przerwane.
3. Opór czujnika temp. wody na wlocie dryfuje.

2. Awaria czujnika temperatury 
wody na wylocie.

1. Sprawdzić, czy połączenie czujnika nie poluzowało się. 
Przymocować.
2. Połączenie przewodów pomiędzy przewodowym sterownikiem i 
PCB jednostki wewnętrznej jest otwarte lub przerwane.
3. Opór czujnika temp. wody na wylocie dryfuje.

3. Awaria czujnika temp. 
wężownicy

1. Sprawdzić, czy połączenie czujnika nie poluzowało się. 
Przymocować.
2. Połączenie przewodów pomiędzy przewodowym sterownikiem i 
PCB jednostki wewnętrznej jest otwarte lub przerwane.
3. Opór czujnika temp. dryfuje. Opór czujnika temp. dryfuje.

F3 Awaria wskaźnika prądu lub 
napięcia. 1. Wymienić płytkę PCB.

F4
Awaria napędu sprężarki, Awaria 
IPM, Ochrona IPM (przeciążenie), 
ochrona napędu.

1. Sprawdzić, czy przetwornik PFC nie poluzował się. Przymocować.
2. Wymienić przetwornik PFC.
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Kody
błędów Przyczyny Sposoby sprawdzenia i środki zaradcze

F5 Awaria pamięci EEPROM.
1. Sprawdzić, czy nie doszło do poluzowania EEPROM. Przymocować.
2. Wymienić EEPROM

F6

Zbyt wysoka temp. wężownicy 
podczas ogrzewania.

1. Sprawdzić przepływ wody w jednostce.
2. Zbyt wysoka temperatura otoczenia i temperatury wody. 
Zmniejszyć zadaną temp. wody.

Zbyt wysoka temperatura rur 
podczas chłodzenia.

1. Sprawdzić przepływu wody w urządzeniu.
2. Zbyt niska temp. otoczenia i wody. Zwiększyć zadaną temp. wody.

Zabezpieczenie nadprądowe
1. Sprawdzić przepływ wody w jednostce.
2. Zbyt wysoka (niska) zadana temp. otoczenia i zbyt wysoka (niska) 
zadana temp. wody. Zmniejszyć lub zwiększyć zadaną temp. wody.

F7 Zbyt wysokie lub zbyt niskie 
napięcie

1. Sprawdzić napięcie zasilania.
2. Wymienić płytkę PCB jednostki zewnętrznej.

F8* Awaria przełącznika ciśnienia 1. Sprawdzić ciśnienie systemu.
2. Wymienić przełącznik ciśnienia.

F9 Awaria pamięci EEPROM. 1. Sprawdzić, czy nie doszło do poluzowania EEPROM. Przymocować.
2. Wymienić zewnętrzną pamięć EEPROM.

Fb

Awaria czujnika temp. otoczenia 1. Sprawdzić, czy połączenie czujnika nie poluzowało się. 
Przymocować.
2. Połączenie przewodów pomiędzy przewodowym sterownikiem i 
PCB jest otwarte lub przerwane.
3. Opór czujnika temp. dryfuje.

Awaria czujnika temp. rur.

Awaria czujnika temp. sprężarki na 
wylocie.

Fc* Ochrona systemu spowodowana 
zbyt wysokim (niskim) ciśnieniem 

1. Zmierzyć przełącznik wysokiego (niskiego) ciśnienia za pomocą 
multimetru, aby sprawdzić, czy jest zwarty lub otwarty. Jeśli tak, 
wymienić go.
2. Sprawdzić przepływ wody w jednostce.

Fd Ochrona systemu spowodowana 
temp. otoczenia.

1. Sprawdzić czujnik temp. otoczenia.
2. Sprawdzić, czy temperatury otoczenia jest zbyt wysoka (niska) do
 pracy (temp. otoczenia niższa od -1°C  lub wyższa niż 65°C podczas 
chłodzenia, niższa niż -25°C lub wyższa niż 33°C podczas ogrzewania. 

Fe
Ochrona przed zamarzaniem 
wężownicy jednostki wewnętrznej 
w trybie chłodzenia

Kiedy temperatura wody na wlocie w trybie chłodzenia jest zbyt 
niska, jednostka przestanie pracować w celu ochrony wymiennika 
ciepła i pokaże ten kod błędu.
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*  Różnica między F8* a Fc*: 
Zabezpieczenie ciśnieniowe systemu
Podczas pracy sprężarki, gdy ciśnienie w układzie będzie zbyt wysokie i przełącznik ciśnienia wyłączy 
się, (w normalnej pracy systemu przełącznik ciśnienia jest włączony), regulator obniży prędkość pracy 
sprężarki o 1Hz/s, aż wyłącznik ciśnieniowy włączy się ponownie. Tymczasem, zapisuje aktualną 
prędkość pracy sprężarki i przyjmuje wartość o jeden poziom niższą jako maksymalną prędkość. To 
ograniczenie zostanie zdjęte automatycznie po pracy sprężarki przez 2 godziny. Jednakże, jeśli w trakcie 
tego procesu podobna ochrona ciśnienia się powtórzy, to regulator zarejestruje nową częstotliwość 
pracy i przyjmie wartość o 1 poziom niższą od tej nowej częstotliwości jako maksymalną. I zdejmie tę 
ochronę po upływie 2 godzin od czasu, kiedy ta nowa ochrona będzie mieć miejsce. Jeśli sprężarka jest 
wyłączona, ale wyłącznik ciśnieniowy jest odłączony na 5 sekund, regulator oceni to jako "awarię 
przełącznika ciśnienia" i odpowiedni kod błędu pojawi się na przewodowym sterowniku.

Dla sprawdzenia, czy system ma tę awarię przełącznika ciśnienia, lub czy ochrona jest wynikiem awarii 
sprzętu, można:
1. Wyłączyć jednostkę i odciąć zasilanie. Pozostawić jednostkę bez zasilania przez 10 minut.
2. Podłączyć jednostkę do zasilania.
3. Jeżeli F8* pojawi się po podłączeniu jednostki do zasilania, to z pewnością jest to przełącznik 
ciśnienia lub poluzowanie kabla spowodowało awarię F8*.
 4. Jeżeli nie, to z pewnością system chłodniczy działa nieprawidłowo, co spowodowało tę awarię 
przełącznika wysokiego ciśnienia  . 

Funkcja przeciw zamarzaniu w jednostce wewnętrznej (musi pracować z nową wersją płytki PCB 
jednostki wewnętrznej):

Gdy jednostka jest w trybie czuwania a temperatura otoczenia jest niższa niż 5°C, pompa wody  działa 
przez 1 minutę co 10 minut, jednostka pokazuje kod P1. 
Gdy jednostka jest w trybie czuwania, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 0°C a temperatura 
wody niższa niż 3°C, jednostka pokazuje kod P2 i rozpoczyna pracę w trybie ogrzewania aż temperatura 
wody będzie wyższa niż 8°C lub temperatura otoczenia będzie wyższa niż 3°C.
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    3.4 Grzałka elektryczna

Seryjnie wbudowana elektryczna grzałka przepływowa może być użyta jako zapasowa grzałka lub 
pomocnicza grzałka w naszej jednostce pompy ciepła, gdy temperatura otoczenia jest zbyt niska, lub 
pompa ciepła nie działa prawidłowo, co sprawia, że urządzenie nie może produkować wystarczająco 
dużo ciepła.

Ta grzałka zacznie działać, gdy zostanie spełniony którykolwiek z dwóch następujących warunków:
1. Temperatura wody jest niższa od zadanej za pomocą termostatu mechanicznego dla grzałki 
elektrycznej.
2. Jednostka sterująca oblicza, że wydajność pompy ciepła jest niewystarczająca, więc włącza grzałkę.

Dla warunku 1:
 Ta grzałka elektryczna jest ustawiona, aby włączać się, kiedy temperatura wody spada do 30°C w 
przypadku, gdy wydajność pompy ciepła  jest niewystarczająca w krytycznych warunkach pogodowych 
lub pompa ciepła nie pracuje. Może być również ustawiona ręcznie na wyższą temperaturę, w razie 
potrzeby. Jednak należy zawsze upewnić się, aby ustawić ją na niższą temperaturę niż zadana 
temperatura pompy ciepła, w przeciwnym razie grzałka może włączyć się zanim pompa ciepła zacznie 
działać, a system nie będzie działać sprawnie. 

Dla warunku 2:
 Pompa ciepła wysyła sygnał do włączenia grzałki, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki 
jednocześnie: 
● Temp. otoczenia jest niższa niż 10°C;
● Sprężarka pracowała nieprzerwanie przez 25 minut;
● Sprężarka pracuje w maksymalnej dozwolonej prędkości.
● Temperatura wody jest o 3°C niższa od zadanej temperatury;
● Temperatura wody wzrasta o mniej niż 1°C w ciągu 15 minut;
● Temperatura pokojowa wzrasta o mniej niż 1°C w ciągu 15 minut;

Grzałkę można również ręcznie ustawić na wysoką temperaturę wody (60 - 75°C) przez pewien czasu 
(funkcja zabezpieczenia przed bakteriami legionelli).

Proszę nie zapomnieć, aby ustawić temperaturę z powrotem po ukończeniu zabijania bakterii! 

Zamknięte Otwarte
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    3.5 Okablowanie

Uwaga: Poniższy rysunek instalacji może różnić się wyglądem dla różnych modeli jednostek. 
Proszę przyjąć rzeczywisty wygląd jednostki jako ostateczny.  Sposób instalacji i podłączenia jest taki 
sam.

1. Podłączyć 10M czujnik temperatury pomieszczenia.

2. Przełącznik regulacji temperatury wody / regulacji temperatury pomieszczenia

Proszę pamiętać, że kiedy jednostka pracuje w trybie regulacji temperatury pomieszczenia, 
może nie dostarczać ciepłej wody sanitarnej o wystarczająco wysokiej temperaturze.

Podczas przełączania między trybem regulacji temperatury wody i pomieszczenia, tryb pracy 
pompy ciepła  również może się zmienić.  Dlatego proszę krótko nacisnąć przycisk M, aby przejść do 
właściwego trybu pracy. (Ogrzewanie - Gorąca woda - Chłodzenie)

Gdy urządzenie pracuje, naciskać przycisk M, aby wybrać temperaturę wody lub temperaturę 
pomieszczenia jako cel kontroli.
Gdy temperatura wody jest ustawiona jako cel kontroli, "Water Temp." "Set Temp." jest włączony.
Gdy temperatura pomieszczenia jest ustawiona jako cel kontroli, "Water Temp." jest wyłączony.

Regulacja temperatury wody Regulacja temperatury pomieszczenia
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3. Ograniczyć maksymalną temperaturę wody na wylocie od 52°C  do 38°C . 
Jeżeli jednostka jest połączona z systemem ogrzewania podłogowego, aby upewnić się, że nie 
zostanie ono uszkodzone przez zbyt wysoką temperaturę wody w trybie regulowania temperatury 
pomieszczenia, maksymalna temperatura wody na wylocie może być ograniczona do 38°C,  jak 
pokazano poniżej: 

4. Jak podłączyć dodatkową grzałkę sterowaną przez pompę ciepła.
 Stosuje się do inwerterów DC pomp ciepła typu powietrze-woda 6 kW, 9 kW, 11 kW i inwerterów DC 
pomp ciepła typu woda-woda 6 kW i 10 kW.
Objaśnienie
Sama pompa ciepła rzadko ma wymiary potrzebne na pokrycie 100% zapotrzebowania domu na 
ciepło. Niektóre urządzenia mają wbudowaną grzałkę elektryczną jako pomocniczą, ale w niektórych 
przypadkach może być możliwość wyboru innych źródeł ogrzewania, jako pomocniczych. Nasze 
pompy ciepła mają sygnał sterujący 230V, który pozwala za pośrednictwem stycznika/przekaźnika na 
kontrolowanie różnych typów dodatkowych grzałek, takich jak palniki olejowe, grzałki elektryczne, 
palniki na pelety lub drewno. Sygnał 230V należy podłączyć do oddzielnego stycznika/przekaźnika, 
który może uruchomić dodatkową zewnętrzną grzałkę. Gdy zapotrzebowanie na ciepło jest niższe, 
sygnał do stycznika/przekaźnika ustaje, co znowu sprawia, że dodatkowa grzałka wyłącza się.

Różne modele powyżej mają nieco inne sposoby podłączania do tego celu, ale funkcjonalność jest 
taka sama dla wszystkich modeli. Niektóre z nich mają 2-przewodowe "wtyczki" w obudowie/
podstawie jednostki wewnętrznej; niektóre mają osobne okablowanie terminalu, a niektóre 
jednostki wymagają podłączenia sygnału bezpośrednio na płytce PCB. Złącza na płytce PCB są 
takie same dla wszystkich modeli.

Następujące parametry muszą być aktywne, aby otworzyć sygnał sterujący.
(zarówno w trybie regulacji temperatury wody i pomieszczenia)
1. Rzeczywista temperatura wody musi być o 3 stopnie niższa od
zadanej temperatury.
2. Temperatura otoczenia musi wynosić 7 stopni lub mniej.
3. Sprężarka pracowała z maksymalną mocą przez ostatnie 30
minut.
4. Wzrost temperatury w ciągu ostatnich 15 minut nie przekroczył
1 stopnia.

Gdy wszystkie te parametry są spełnione, otwiera się sygnał
sterujący 230V na porcie CN205 i CN206 płytki PCB. (Znajdują się one obok siebie na płytce PCB 
jednostki wewnętrznej).
Gdy temperatura wzrosła do wartości zadanej temperatury, sygnał sterujący 230V jest zablokowany i 
będzie pracować tylko pompa ciepła.

-32-



3. Eksploatacja
                                                                                                                                                                                             
Uwaga! Zgodnie z zatrzymaniem pracy pompy
ciepła, czy to z powodu panującej na zewnątrz
temperatury poza zakresem pracy pompy
ciepła, zaniku napięcia zasilającego lub innych
wewnętrznych awarii w pompie ciepła, które
sprawiają, że przestaje ona pracować, żaden
sygnał sterujący nie zostanie wysłany z pompy
ciepła do dodatkowej grzałki.
Dlatego ewentualna dodatkowa grzałka
powinna zawsze mieć termostat mechaniczny
podłączony równolegle jako zabezpieczenie
przed zamarzaniem w takich przypadkach.
Patrz: schemat elektryczny po prawej.

Grzałka elektryczna 4,5 / 6 / 9 kW może być podłączona w sposób pokazany na rys. 3 poniżej, gdzie 
mechaniczny  termostat jest połączony równolegle ze stycznikiem.  Termostat jest zwykle ustawiony 
na temp. 5 do 10 stopni niższą od temperatury ustawionej na pompie ciepła. W normalnym trybie 
pracy pompa ciepła steruje grzałką i grzałka nie włączy się, jeśli nie będzie zapotrzebowania na 
ciepło, którego pompa ciepła nie będzie w stanie dostarczyć. Jeśli zdarzy się jakaś awaria, termostat 
uruchomi grzałkę, jeśli temperatura za bardzo spadnie.

schemat elektryczny 1 schemat elektryczny 2 schemat elektryczny 3

połączenie w gwiazdę dla 
400V/3-fazowe

połączenie w trójkąt dla 230V/3-
fazowe

schemat elektryczny dla 
mechanicznego termostatu 
230V/400V

Dla niektórych grzałek elektrycznych, stycznik i termostat są podłączone szeregowo, co oznacza, że 
należy je ponownie podłączyć zgodnie z rys. 3 powyżej, aby miały opisaną funkcję.

Uwaga! Proszę upewnić się, że grzałka elektryczna jest prawidłowo podłączona, zgodnie z lokalnym 
zasilaniem w miejscu instalacji. Grzałki mogą być ponownie podłączone zarówno do 230V/3-
fazowego i 400V/3-fazowego. Patrz: schemat elektryczny 1 i 2.
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5. Dodać zewnętrzne źródła ciepła sterowane przez pompę ciepła
W niektórych modelach złącze na płytce PCB, CN205 i CN206, jest podłączone do osobnego terminala 
lub nawet wtyczka jest przymocowana w obudowie jednostki wewnętrznej. Niektóre modele mają 
także wbudowaną grzałkę 1,7 lub 3 kW sterowaną przez ten sam sygnał. Sygnał musi być podłączony 
równolegle do oddzielnego stycznika, jeżeli wymagana jest większa moc niż wbudowanej grzałki. Jeśli 
tak, to do zadania należy użyć odpowiednich złączy, zgodnie z lokalnymi przepisami. Sygnał powinien 
być przeniesiony przez podwójnie izolowany kabel sygnalizacyjny 2-przewodowy 2x0,75 mm2.

 ★  Służy tylko w celu zilustrowania i może nie być zgodne z obowiązującymi przepisami w danym 
miejscu. Obowiązkiem instalatora jest podłączenie zgodnie z lokalnymi przepisami i ograniczeniami 
dotyczącymi miejsca instalacji  . 
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6. Podłączenie bardzo długiego kabla czujnika wody

7. Jeśli czujnik temperatury wody na wylocie jest umieszczony w zbiorniku wody, należy wykonać 
następujące czynności, aby pompa wody pracowała, gdy tylko sprężarka musi pracować

8. Zmiana interwału czasowego odszraniania
 Dla niektórych starych wersji urządzeń, zmiana interwału czasowego odszraniania może być ★

wykonana tylko w następujący sposób: 
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 Dla nowej wersji urządzenia, jeśli mikroprzełącznik w jednostce zewnętrznej jest ustawiony na ★
system samodzielnego uczenia się interwału czasowego odszraniania, to można przełączać między 45-
minutowym systemem interwału czasowego odszraniania i systemem samodzielnego uczenia się 
interwału czasowego odszraniania poprzez panel sterowania.  Dla niektórych jednostek, które są 
domyślnie ustawione na 45-minutowy system interwału czasowego odszraniania, proszę postępować w
następujący sposób, aby przełączyć mikroprzełącznik na pozycję "ON", który oznacza system 
samodzielnego uczenia się interwału czasowego odszraniania.

Gdy urządzenie pracuje w trybie ogrzewania lub trybie gorącej wody, naciskając „       ” i „       ” w tym 
samym czasie przez 5 sekund, można zmienić system samodzielnego uczenia się interwału czasowego 
odszraniania. Stały 45-minutowy interwał czasowy odszraniania będzie oznaczony migającym 
symbolem "H" na wyświetlaczu, a gdy system samodzielnego uczenia się będzie aktywny, symbol "H" 
zniknie.
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      4.1 Uwaga

 Użytkownik nie może zmieniać struktury lub przewodów wewnątrz urządzenia. ★
 Obsługa i konserwacja powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowanego i dobrze ★

przeszkolonego fachowca. Kiedy urządzenie nie działa, należy natychmiast odciąć zasilanie. 
 Inteligentny system sterowania może automatycznie analizować różne problemy ochrony ★

podczas codziennego użytku i wyświetlać kod błędu na sterowniku. Urządzenie może naprawić się 
samo. 
W normalnych warunkach pracy, rurociągi wewnątrz urządzenia nie wymagają konserwacji.

 W ramach normalnej pracy, użytkownik musi tylko czyścić powierzchnię wymiennika ciepła ★
jednostki zewnętrznej raz na miesiąc lub kwartał. 

 Jeśli urządzenie pracuje w brudnym lub tłustym otoczeniu, wymiennik ciepła jednostki ★
zewnętrznej powinien być czyszczony przez specjalistów, przy użyciu określonego detergentu w 
celu zapewnienia skuteczności i wydajności urządzenia. 

 Należy zwrócić uwagę na środowisko otoczenia, aby sprawdzić, czy urządzenie jest ★
zainstalowane pewnie, czy wlot i wylot powietrza z jednostki zewnętrznej nie jest zablokowany. 

 Jeśli pompa wody nie jest uszkodzona, system wody wewnątrz jednostki nie wymaga ★
specjalnego serwisowania lub konserwacji. Zaleca się regularne czyszczenie filtra wody lub 
wymienienie go, gdy jest bardzo brudny lub zablokowany. 

 Jeśli urządzenie nie będzie używane w zimie przez długi czas, należy spuścić całą wodę wewnątrz ★
systemu, aby zapobiec uszkodzeniu rur wodnych z powodu zamarzania. 

    4.2 Czyszczenie filtra wody

Filtr do wody należy czyścić zgodnie z instrukcją filtra wody w celu zapewnienia  przepływu wody 
w układzie.  Zaleca się czyszczenie go raz w pierwszym miesiącu, a następnie raz na pół roku.

     4.3 Czyszczenie płyty wymiennika ciepła

Z powodu zwykle bardzo wysokiego stopnia turbulencji w wymienniku ciepła,  w kanałach 
występuje efekt samooczyszczania.  Jednakże, w niektórych zastosowaniach tendencja do 
zanieczyszczania może być bardzo wysoka, na przykład przy użyciu bardzo twardej wody o 
wysokiej temperaturze. W takich przypadkach zawsze możliwe jest wyczyszczenie wymiennika 
poprzez cyrkulację płynu czyszczącego CIP - Cleaning In Place. Należy użyć zbiornika ze słabym 
kwasem, 5% kwasem fosforowym lub, gdy wymiennik jest często czyszczony, 5% roztworem 
kwasu szczawiowego. Przepompować płyn czyszczący przez wymiennik. Prace te powinny być 
wykonywane przez wykwalifikowany personel. W celu uzyskania dalszych informacji, proszę 
skontaktować się z dostawcą.
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    4.4 Ładowanie gazu

Czynnik chłodniczy odgrywa ważną rolę w dostarczaniu energii w trybie chłodzenia lub ogrzewania. 
Niedostateczny  czynnik chłodniczy wpływa bezpośrednio na efektywność chłodzenia i ogrzewania. 
Proszę zwrócić uwagę na następujące punkty przed dodaniem czynnika chłodniczego:

A. Prace powinny być wykonywane przez profesjonalistów
B. Jeśli w systemie nie ma wystarczającej ilości czynnika chłodniczego, proszę sprawdzić, 

czy wewnątrz systemu są wycieki. Jeśli tak, proszę to naprawić przed załadowaniem 
gazu, w przeciwnym razie w urządzeniu będzie ponownie brakować czynnika 
chłodniczego po pracy przez krótki czas.

C.  Nie dodawać zbyt dużo czynnika chłodniczego niż wymagane, ponieważ może to 
spowodować wiele awarii, takich jak wysokie ciśnienie i niska wydajność.

D. System ten wykorzystuje czynnik chłodniczy R410A. Zabronione jest ładowanie do 
systemu czynnika chłodniczego innego niż R410A.

E. W obiegu czynnika chłodniczego nie może być powietrza, ponieważ powietrze będzie 
powodować nadmiernie wysokie ciśnienie, co doprowadzi do uszkodzenia rurociągów 
gazu i niższą wydajność ogrzewania lub chłodzenia.

F. W przypadku wycieków wewnątrz domu, należy otworzyć okna na kilka minut, mimo 
że czynnik chłodniczy R410A nie jest szkodliwy dla zdrowia.

G. Etapy są następujące:

Uwaga: Zawsze używać wagi do pomiaru ilości gazu wprowadzaną do urządzenia.
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     4.5 Konserwacja elementów elektrycznych

Jednostka wewnętrzna
1. Odciąć zasilanie.
2. Otworzyć jednostkę wewnętrzną, a następnie
wyjąć śruby wokół całej skrzynki elektrycznej.
3. Przeprowadzić konserwację części
elektrycznych.

Jednostka zewnętrzna
1. Konserwacja sterownika
a. Zdjąć górną pokrywę urządzenia (patrz fot. a)
b. Zdjąć pokrywę skrzynki elektrycznej. (patrz fot. b)
c. Przeprowadzić niezbędne prace konserwatorskie na sterowniku jednostki zewnętrznej
(patrz fot. c).

2. Wymiana silnika wentylatora
a. Zdjąć śruby z przedniej kratki (patrz fot. a i b)
b. Użyć klucza, aby odkręcić nakrętkę na łopatkach wentylatora i wyjąć łopatki wentylatora 
(patrz fot. c i d)
c. Odkręcić śruby silnika wentylatora (patrz fot. e)
d. Następnie odkręcić mały uchwyt (patrz fot. f).
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e. Odnaleźć i wyjąć przewód uziemienia i kabel zasilający silnika wentylatora i wyjąć cały silnik 
wentylatora z kablami. (patrz fot. g, h, i oraz j).
f. Umieścić z powrotem naprawiony lub nowy silnik wentylatora i ponownie podłączyć wszystkie 
kable.

3. Wymiana grzałki płyty dolnej
a. Wyjąć łopatki wentylatora w taki sam sposób jak 4.6.2.
b. Odkręcić uchwyt grzałki płyty dolnej (patrz fot. a).
c. Odłączyć szybkozłącze grzałki płyty dolnej i wyjąć grzałkę (patrz fot. b).
d. Włożyć nową grzałkę płyty dolnej z powrotem i podłączyć ją do szybkozłącza (patrz fot. c).

4. Wymiana czujnika temperatury
a. Zdjąć tylny panel (patrz fot. a).
b. Wyjąć uszkodzony czujnik z uchwytu oraz wyciągnąć jego złącze ze sterownika.
c. Włożyć z powrotem nowy czujnik i podłączyć go do tego samego portu sterownika.
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    4.6 Rozwiązywanie problemów

Awaria Przyczyna Rozwiązanie

Urządzenie nie może 
się uruchomić

1. Brak zasilania 1. Sprawdzić zasilanie

2. Bezpiecznik jest uszkodzony lub 
wyłącznik jest odłączony

2. Sprawdzić, czy jest to otwarty obwód lub czy cewka silnika jest 
uziemiona. Następnie wymienić bezpiecznik i zresetować wyłącznik, 
sprawdzić, czy obwód jest stabilny, czy połączenie jest dobre.

3. Pracuje jakiś rodzaj 
zabezpieczenia

3. Sprawdzić, które zabezpieczenie pracuje i usunąć je a następnie 
ponownie uruchomić urządzenie.

4. Przewody są poluzowane 4. Sprawdzić połączenia przewodów i dokręcić śruby na zacisku.

5. Sprężarka nie działa 5. Wymienić sprężarkę

Wentylator nie działa

1. Przewód silnika wentylatora 
poluzował się

1. Sprawdzić połączenia przewodów.

2. Awaria silnika wentylatora 2. Wymienić silnik wentylatora.

Niska wydajność 
ogrzewania

1. Żeberka baterii są bardzo brudne 1. Wyczyścić parownik

2. Wlot powietrza jest zablokowany
2. Usunąć wszelkie obiekty, które blokują przepływ powietrza w 
urządzeniu.

3. Niewystarczająca ilość czynnika 
chłodniczego

3. Sprawdzić urządzenie pod kątem wycieków i naprawić, jeśli 
występują.
Opróżnić urządzenie z czynnika chłodniczego i ponownie naładować 
urządzenie odpowiednią ilością.

Zbyt wysoki hałas z 
pompy wodnej lub 
brak przepływu wody, 
gdy pompa wody 
pracuje

1. Brak wody w instalacji wodnej 1. Sprawdzić urządzenie do napełniania wodą. Napełnić układ 
dostateczną ilością wody.

2. Występowanie powietrza w 
instalacji wodnej

2. Odpowietrzyć.

3. Zawory w instalacji wodnej nie są
całkowicie otwarte

3. Sprawdzić wszystkie zawory, aby upewnić się, że są w pełni 
otwarte.

4. Filtr wody jest brudny lub 
zablokowany

4. Wyczyścić filtr wody

Zbyt wysokie ciśnienie 
tłoczenia sprężarki

1. Za dużo czynnika chłodniczego
1. Opróżnić urządzenie z czynnika chłodniczego i ponownie 
naładować urządzenie odpowiednią ilością.

2. Występowanie powietrza w 
instalacji chłodniczej

2. Opróżnić urządzenie z czynnika chłodniczego i ponownie 
naładować urządzenie odpowiednią ilością.

3. Nieodpowiedni przepływ wody
3. Sprawdzić przepływ wody w systemie. Zastosować większą 
pompę do zwiększenia przepływu wody, jeżeli jest to konieczne.

4. Zbyt wysoka temperatura wody
4. Sprawdzić wartość czujnika temperatury wody, aby upewnić się, 
że działa poprawnie.

Zbyt niskie ciśnienie 
ssania

1. Filtr-osuszacz jest zablokowany 1. Wymienić na nowy

2. Elektroniczny zawór rozprężny 
nie jest otwarty

2. Naprawić lub wymienić na nowy

3. Wyciek czynnika chłodniczego

3. Sprawdzić urządzenie pod kątem wycieków i naprawić, jeśli 
występują.
Opróżnić urządzenie z czynnika chłodniczego i ponownie naładować 
urządzenie odpowiednią ilością.

Urządzenie nie 
odszrania się 
prawidłowo

1. Awaria czujnika temperatury 
wężownicy

1. Sprawdzić pozycję i wartość czujnika temperatury wężownicy. W 
razie potrzeby wymienić.

2. Wlot/wylot powietrza jest 
zablokowany

2. Usunąć wszelkie obiekty, który blokują przepływ powietrza w 
urządzeniu. Sporadycznie czyścić parownik.
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Następujące zjawiska mogą nie być problemami w samym urządzeniu. 
Prosimy o kontakt z profesjonalnym personelem odpowiedzialnym za utrzymanie w celu uzyskania pomocy.

Numer Awaria Rozwiązanie

1 Urządzenie nie działa

Po ponownym uruchomieniu urządzenia, sprężarka uruchomi 
się 3 minuty później (samozabezpieczenie sprężarki), należy 
sprawdzić, czy wyłącznik jest odłączony i czy jest normalne 
zasilanie sterownika przewodowego.

2 Niska wydajność
Sprawdzić, czy wlot lub wylot powietrza został zablokowany w 
jednostce zewnętrznej; sprawdzić, czy temperatura jest zbyt 
wysoka w trybie chłodzenia lub zbyt niska w trybie ogrzewania.
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    5.1 Rysunki i wymiary

  Jednostka wewnętrzna

Jednostka: mm

   Jednostka zewnętrzna
Jednostka: mm
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    5.2 Rysunek w rozłożeniu

Jednostka wewnętrzna

Lp. Nazwa Lp. Nazwa

1 Przedni panel 14 Zbiornik wyrównawczy czynnika chłodniczego

2 Osłona listwy zaciskowej 15 Skrzynia

3 Pokrywa skrzynki elektrycznej 16 Zawias

4 Sterownik przewodowy 17 Uchwyt kabla

5 Płytka PCB jednostki wewnętrznej 18 Pokrywa

6 Listwa połączeniowa pompy wodnej 19 Uchwyt złącza

7 Uchwyt na elektronikę 20 Złącze 3/8"

8 Termostat 21 Złącze 1/2"

9 Przekaźnik 22 Zestaw bezpieczeństwa

10 Blok zaciskowy 23 Grzałka elektryczna

11 Uchwyt 24 Rura wylotu wody

12 Płytowy wymiennik ciepła 25 Wspornik pompy wody

13 Uchwyt na zbiornik wyrównawczy czynnika 
chłodniczego

26 Pompa wody
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Jednostka zewnętrzna

Lp. Nazwa Lp. Nazwa

1 Panel dekoracyjny 16 Prawa płytka

2 Wentylator jednostki zewnętrznej 17 Ciśnienie

3 Silnik jednostki zewnętrznej 18 Duży uchwyt

4 Przedni panel 19 Przegroda

5 Prowadnica powietrza 20 Zawór 3/8 

6 Uchwyt 21 Zawór 1/2

7 Wspornik silnika 22 Pokrywa zaworu

8 Wspornik kolumnowy 23 Sprężarka

9 Zawór 4-drogowy 24 Stopa

10 Skrzynka elektryczna 25 Dolna płytka

11 Pokrywa skrzynki elektrycznej 26 Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego (EEV)

12 Panel górny 27 Elektryczny zawór rozprężny (EEV)

13 Panel tylny 28 Grzałka sprężarki

14 Skraplacz 29 Podgrzewacz pojemnościowy

15 Przegroda
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    5.3 Schemat instalacji elektrycznej

Jednostka wewnętrzna

Uwaga:
Schemat ten podlega zmianie z wraz z ulepszeniem urządzenia. Zawsze należy zapoznać się ze schematem 
dostarczonym wraz z produktem.
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Jednostka zewnętrzna

Uwaga:
Schemat ten podlega zmianie z wraz z ulepszeniem urządzenia. Zawsze należy zapoznać się ze schematem 
dostarczonym wraz z produktem.
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