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Regulator pompy ciepła i c.o.
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Instrukcja  dla  uż y tkownika pompy ciep ła
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Uwaga - przeczytać najpierw
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje 
na temat zakupionego urządzenia, należy ją traktować 
jak część pompy ciepła i przechowywać w pobliżu. Nie 
powinno się jej wyrzucać przed końcem eksploatacji, 
a w przypadku przekazania pompy ciepła w inne ręce, 
instrukcję należy przekazać następnemu właścicielowi 
lub użytkownikowi.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy albo z 
urządzeniem należy uważnie przeczytać niniejszą 
instrukcję, a w szczególności rozdział dotyczący 
bezpieczeństwa. Wskazówki i uwagi z niniejszej instruk-
cji powinny być przestrzegane w całości - nie należy ich 
traktować wybiórczo.

W przypadku, gdyby jakiekolwiek opisy w niniejszej in-
strukcji okazały się niejasne lub niezrozumiałe prosimy o 
kontakt z serwisem lub lokalnym biurem sprzedaży.

Instrukcja ta jest przeznaczona wyłącznie do celów 
związanych z instalacją i użytkowaniem pompy ciepła. 
Informacje w niej zawarte są prawnie chronione i nie 
wolno ich bez pisemnej zgody producenta w jakiej-
kolwiek formie reprodukować, powielać, umieszczać 
na nośnikach elektronicznych bądź tłumaczyć na inne 
języki - ani w całości, ani częściowo.

Użyte symbole
W dalszej części instrukcji zastosowano następujące sym-
bole informacyjne i ostrzegawcze:

 Informacje dla użytkowników.

 Informacje lub wskazówki dla instalatorów.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!
 Oznacza bezpośrednio grożące 

niebezpieczeństwo, które prowadzi do ciężkich 
uszkodzeń ciała lub śmierci.

 OSTRZEŻENIE!
 Oznacza możliwość zaistnienia niebezpiecz-

nej sytuacji, która może prowadzić do ciężkich 
uszkodzeń ciała lub śmierci.

 UWAGA!
 Oznacza możliwość zaistnienia niebezpiecz-

nej sytuacji, która może prowadzić do lekkich 
uszkodzeń ciała.

 UWAGA:
 Oznacza możliwość zaistnienia niebezpiecznej sy-

tuacji, która może prowadzić do szkód rzeczowy-
ch.

 WSKAZÓWKA.
 Ważna informacja.

 Funkcja często używana

 Odniesienie do innych rozdziałów instrukcji 
obsługi

 Odniesienie do innych materiałów 
udostępnianych przez producenta
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Działanie regulatora pompy 
ciepła i c.o.

Regulator pompy ciepła i c.o. składa się z panelu 
obsługowego oraz płyty głównej. Po włączeniu automaty-
cznie rozpoznaje typ pompy ciepła i przejmuje sterowanie 
całą instalacją opartą na pompie ciepła.

Czasy wzrostu i obniżania temperatury c.o. są wpro-
wadzane właśnie w regulatorze, poprzez odpowiednie 
ustawienie krzywej grzewczej, opartej na temperaturze 
zewnętrznej.

Przygotowywaniem c.w.u. można sterować poprzez ter-
mostat (poza naszą ofertą) lub czujnik temperatury 
(wyposażenie dodatkowe z naszej oferty; nasze zasobniki 
mają już wbudowany czujnik). Czujnik temperatury po-
zwala na inteligentne i wygodne przygotowywanie c.w.u.

Regulator zapobiega ewentualnym zakłóceniom, 
odseparowując sygnały niskiego napięcia i 230V.

Zastosowanie
Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z przez-
naczeniem, to znaczy:

• do sterowania pompą ciepła i połączonymi z nią ele-
mentami instalacji.

Regulator należy użytkować wyłącznie w granicach jego 
parametrów technicznych.

 UWAGA:
 Regulator może współpracować wyłącznie z wy-

twarzanymi przez producenta pompami ciepła 
oraz dopuszczonym przez niego wyposażeniem.

Ograniczenie gwarancji
Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z 
niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem 
użytkowania urządzenia.

Gwarancja producenta traci swą ważność także, gdy:

• prace przy urządzeniu lub jego komponentach są prze-
prowadzane niezgodnie z zaleceniami niniejszej in-
strukcji

•	 prace przy urządzeniu lub jego komponentach są prze-
prowadzane niewłaściwie

• przy urządzeniu lub jego komponentach przepro-
wadzono prace, które nie zostały opisane w niniejszej 
instrukcji, a nie uzyskano na nie pisemnej zgody pro-
ducenta

• przebudowano lub wymieniono komponenty 
urządzenia bez wyraźnej, pisemnej zgody producenta
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Bezpieczeństwo
Urządzenie jest całkowicie bezpieczne, jeżeli jest 
obsługiwane zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcja oraz 
wykonanie urządzenia odpowiadają dzisiejszemu stanowi 
techniki, spełniają właściwe przepisy DIN/VDE oraz prze-
pisy bezpieczeństwa.

Każda osoba przeprowadzająca prace przy urządzeniu 
powinna przed ich rozpoczęciem przeczytać i zrozumieć 
instrukcję obsługi. Dotyczy to także osób, które takie lub 
podobne urządzenia w przeszłości już instalowała lub 
obsługiwała bądź była przeszkolona w tym zakresie przez 
producenta.

Każdy, kto przeprowadza prace przy urządzeniu, musi 
przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa 
oraz nosić właściwą odzież ochronną.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!
 Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
 Prace elektryczne powinni przeprowadzać 

wyłącznie wykwalifikowani specjaliści.
 Przed otworzeniem urządzenia należy odłączyć 

zasilanie oraz zabezpieczyć się przed przypad-
kowym włączeniem go w trakcie prac!

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!
 Przy wykonywaniu prac elektrycznych należy 

przestrzegać przepisów bezpieczeństwa oraz 
norm VDE.

 Przestrzegać technicznych warunków przyłączy 
lokalnego zakładu energetycznego!

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!
 Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

– Przed rozpoczęciem prac elektrycznych 
odłączyć zasilanie od urządzenia.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!
 Jedynie wykwalifikowany personel (instalatorzy 

grzewczy, chłodnicy oraz elektromonterzy) powi-
nien przeprowadzać prace przy urządzeniu i jeggo 
komponentach.

 UWAGA:
 Podłączenia części instalacji do zacisków na płycie 

regulatora oraz ustawienia parametrów ich pracy 
powinni dokonywać jedynie przeszkoleni instala-
torzy lub autoryzowany serwis.

 UWAGA:
 Ze względu na techniczne bezpieczeństwo prze-

wód zasilający wyjmować z gniazdka tylko w przy-
padku, gdy przeprowadzane są prace przy otwar-
tym urządzeniu.

 UWAGA:
 Nie odcinać połączenia obiegu c.o. z pompą ciepła 

(ze względu na ochronę przed zamarzaniem).

 UWAGA:
 Używać tylko dostarczonego lub zatwierdzonego 

przez producenta wyposażenia.

Czyszczenie
Zewnętrzne powierzchnie ścianek urządzenia można 
myć mokrym ręcznikiem i dostępnymi w zwykłym handlu 
środkami czyszczącymi.

W żadnym wypadku nie wolno czyścić powierzchni 
urządzenia środkami do szorowania, bądź zawierającymi 
kwasy albo chlor. Takie środki mogą uszkodzić powierzchnię 
obudowy, co z kolei może spowodować szkody techniczne 
w samym urządzeniu.

Przeglądy
Regulator pompy ciepła i c.o. nie wymaga regularnych 
przeglądów.
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Serwis
Informacje techniczne można uzyskać w autoryzowanym 
serwisie przedstawiciela producenta.

 Instrukcja obsługi pompy ciepła,
 Załącznik, „Ważne adresy“

Gwarancja
Warunki gwarancji podane są w instrukcji obsługi pompy 
ciepła.

 WSKAZÓWKA:
 We wszystkich sprawach związanych z gwarancją 

należy się zwracać do firmy instalacyjnej - sprze-
dawcy pompy ciepła.

Utylizacja
Przy wycofywaniu z użytku starych urządzeń należy 
przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących re-
cyklingu i utylizacji substancji chemicznych, materiałów 
oraz komponentów urządzeń chłodniczych.

 Sekcja „Demontaż“ w instrukcji obsługi - wersja dla 
instalatora.
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Panel obsługowy

1 port USB
 (gniazdo znajduje się pod klapką)
2 wyświetlacz
3 status
4 przycisk nawigacyjny

STATUS

 obwódka wokół przycisku świeci się na zielono =
instalacja pracuje prawidłowo

 obwódka wokół przycisku świeci się na przemian  
                 na czerwono i zielono =

błąd instalacji, samoczynnie resetujący się

 obwódka wokół przycisku świeci się na czerwono  
                = awaria

WYŚWIETLACZ

Na wyświetlaczu pokazane są informacje o trybie pracy, 
funkcjach i ustawieniach regulatora oraz komunikaty o 
awariach.

W trakcie zwykłej pracy wyświetlacz nie jest podświetlony 
- wygasza się automatycznie po dziesięciu minutach od 
ostatniego naciśnięcia przycisku nawigacyjnego.

i k o n a  n a  c i e m n y m  t l e  =
 wybrana pozycja menu.

 Poprzez wybór odpowiedniej strzałki przechodzi 
się do wyższego lub niższego poziomu menu.

 Niektóre pozycje menu wymagają potwierdzenia 
wybranej opcji. Dokonuje się tego przechodząc 
kursorem na symbol  i  wciskając przycisk na-
wigacyjny. Anulowanie zmian następuje po 
wciśnięciu przycisku, gdy kursor znajduje się na 
symbolu .

 Jeżeli dane menu zawiera więcej pozycji, niż może 
się zmieścić na jednym ekranie, po lewej stro-
nie pojawi się pionowy pasek przewijania, który 
wskaże, przy której pozycji menu znajdujecie się 
Państwo w danej chwili. Jeżeli nie wybrano żadnej 
pozycji menu lub ikony, możliwe jest przewijanie 
listy (obrót przycisku w prawą stronę - przewija-
nie w dół, w lewą stronę - do góry). W ten sposób 
uzyskuje się dostęp do dalszych pozycji danego 
menu.

PRZYCISK NAWIGACYJNY

  O b r ó t  =
Przejście do symbolu lub nazwy wy-
branego poziomu menu lub pozycji 
menu; przy listach nie mieszczących 
się ona wyświetlaczu - przewijanie 
listy w dół (lub w górę).

 N a c i ś n i ę c i e  (krótko) =
Wybór zaznaczonej pozycji 
(= przejście do odpowiedniego po-
ziomu menu); przy pozycjach z 
możliwością wyboru przejście do 
opcji danej pozycji.

  O b r ó t  =
Ustawianie wartości w pozycjach z 
możliwością wyboru.

 N a c i ś n i ę c i e  (krótko) =
Zakończenie wprowadzania danych 
w pozycjach z możliwością wyboru.
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 Komunikaty o błędach

W przypadku pojawienia się błędu w działaniu instalacji z 
pompą ciepła, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni ko-
munikat.

 Strona 25, Diagnoza błędów/ Komunikaty o 
błędach oraz strona 27, Zatwierdzanie błędów

 n a c i s k a ć  ( przez 7 sekund) =
zatwierdzenie komunikatu o błędzie; 
ponowne uruchomienie pompy 
ciepła po awarii (= ręczny restart).

WYBÓR JĘZYKA

Macie Państwo możliwość wyboru języka obsługi regula-
tora.

 Sekcja „Wybór języka obsługi“ w instrukcji obsługi.

POZYCJE MENU

Na wyświetlaczu regulatora pokazywane są tylko te pozy-
cje menu, które mają zastosowanie przy danej instalacji, 
względnie przy danym typie pompy ciepła. Oznacza 
to także, że widok na wyświetlaczu regulatora Państwa 
pompy ciepła może się różnić od ekranów zamieszczonych 
w niniejszej instrukcji.

 WSKAZÓWKA:
 Wszystkie ekrany w niniejszej instrukcji zostały 

ukazane w fabrycznie ustawionej wersji językowej, 
tj, niemieckiej. Struktura i kolejność pozycji menu 
we wszystkich językach jest jednakowa.

ASYSTENT PIERWSZEGO URUCHOMIENIA

Oprogramowanie regulatora zawiera między innymi opcję 
asystenta pierwszego uruchomienia. Przy pierwszym 
włączeniu pompy ciepła poprowadzi on Państwa 
przez najważniejsze ustawienia. W menu głównym 
pojawi się migający symbol „GO“. Zatwierdzając ten 
symbol uruchamiacie Państwo asystenta pierwszego 
uruchomienia. Po zakończeniu pierwszego urucho-
mienia ten symbol zniknie. Dalsze wskazówki na te-
mat asystenta pierwszego uruchomienia znajdują się 
w dalszej części niniejszej instrukcji.

Ekran standardowy 
„c.o.“

Na ekranie standardowym (= menu standardowym) 
znajdują się informacje o wybranym trybie pracy c.o. Tutaj 
także można zmienić podstawowe parametry pracy c.o.

N

1 Symbol menu „ogrzewanie“
Symbol ten wskazuje, że wyświetlane dane i 
możliwości ustawień odnoszą się tylko do trybu c.o. 
Wybierając ten symbol możecie jednak Państwo 
przełączać się pomiędzy różnymi trybami pracy 
pompy ciepła. Zależnie od konfiguracji instalacji, 
mogą tu być pokazane symbole przygotowywania 
c.w.u., wody basenowej lub chłodzenia.

2 Bieżący tryb pracy c.o.
Auto(matyczny), Wakacje, II źródło ciepła, Wyłączony 
lub Party.

3 Liczbowe określenie zmiany temperatury
Pokazuje, o ile powinna się zmienić temperatura 
powrotu w stosunku do temperatury ustawionej po-
przez krzywą grzewczą.
Maksymalna zmiana wynosi ± 5 °C

4 Skala temperatury
Pokazuje graficznie, o ile powinna się zmienić tem-
peratura powrotu w stosunku do temperatury 
ustawionej poprzez krzywą grzewczą.
Maksymalna zmiana wynosi ± 5 °C

5 Sprężarka
Animowana ikona sprężarki - ikona kręci się podczas 
pracy sprężarki.

6 Bieżący tryb pracy pompy ciepła

 ogrzewanie
 c.w.u.
 program wygrzewu jastrycha
 odszranianie
 EVU
 rozruch pomp (tylko pompy ciepła SW i WW)
 awaria
 chłodzenie
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7 Temperatura zewnętrzna

8 Data i godzina

N Strzałka nawigacyjna
tutaj: przejście do ekranu nawigacyjnego

Ekran standardowy 
„c.w.u.“

10

9

11

9 Symbol menu „c.w.u.“
Symbol ten wskazuje, że wyświetlane dane i 
możliwości ustawień odnoszą się tylko do trybu 
c.w.u.

10 Bieżący tryb pracy c.w.u. 
Auto(matyczny), Wakacje, II źródło ciepła, Wyłączony 
lub Party.

11 Temperatura docelowa c.w.u.



10 Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
DE830522/190429 – Instrukcja obsługi © Alpha-InnoTec GmbH

Ekran nawigacyjny
Ekran nawigacyjny umożliwia przegląd różnych pozycji 
menu regulatora.

EKRAN PODSTAWOWY

1 Bieżący stan pompy ciepła z informacją o czasie, 
przez jaki pompa znajduje się w tym stanie

2 Bieżący tryb pracy lub komunikat o awarii

3 Ikony pozycji menu regulatora

Symbole standardowe, zawsze pokazywane:

 Symbol menu „Informacje i szybkie ustawie-
nie“

 Informacje i obsługa instalacji przez 
użytkownika

 Menu dla wszystkich

 Symbol menu „c.o.“
 Menu do ustawienia wszystkich parametrów 

obiegów grzewczych, w tym mieszanych
 Menu dla instalatora

 Symbol menu „c.w.u.“
 Menu do ustawienia wszystkich parametrów 

trybu przygotowywania c.w.u.
 Menu dla instalatora

 Symbol menu „Serwis“
 Menu do ustawienia parametrów systemur
 Menu dla serwisul
 Niektóre pozycje menu są chronione hasłem 

dostępu

 Symbol menu „Połączenia równoległe - 
pompa nadrzędna“. Połączenie ze sobą do 4 
pomp ciepła.

 Menu dla instalatora

 Symbol menu „Połączenia równoległe - 
pompa podrzędna“. Menu dla instalatora

4 Informacja o zaznaczonym symbolu.

 SZYBKA ZMIANA TEMPERATURY POWROTU C.O.

Chcecie Państwo zmienić zaprogramowaną krzywą 
grzewczą i podwyższyć (obniżyć) temperaturę powrotu 
c.o. ?

 obracać przycisk nawigacyjny, aż do podświetlenia 
się znaku plus-minus (+/-)…

 nacisnąć przycisk nawigacyjny…
 Teraz można podwyższyć (lub obniżyć) temperaturę 

powrotu w krokach po 0,5 K.

 WSKAZÓWKA:
 Liczba (4) i skala (3) obrazują graficznie i liczbowo 

dokonywane zmiany. Punktem odniesienia („ze-
rowym“) dla zmian jest ustawiona krzywa grzew-
cza.

PRZEJŚCIE DO EKRANU NAWIGACYJNEGO

Przejść kursorem do strzałki nawigacyjnej  i nacisnąć 
przycisk nawigacyjny.

 WSKAZÓWKA:

 W wyjściowym i spoczynkowym stanie ekrany stan-
dardowego kursor znajduje się na strzałce, która jest 
w związku z tym podświetlona.
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INNE POZYCJE MENU

W zależności od podłączonego typu pompy ciepła na ek-
ranie nawigacyjnym mogą być wyświetlone następujące 
symbole:

 Symbol trybu chłodzenia

 WSKAZÓWKA:
 W zależności od rodzaju instalacji oraz konfigu-

racji ustawień regulatora,  na ekranie mogą być 
wyświetlane dodatkowe ikony.

PROGRAMY SPECJALNE

Jeżeli uruchomiono programy specjalne, ich symbole 
również pojawią się na ekranie nawigacyjnym.

 odpowietrzanie

 tryb dostępu instalatora lub serwisu

 program wygrzewu jastrycha

 program skrócony

 wymuszone ogrzewanie

 wymuszone przygotowywanie c.w.u.

 wymuszony tryb odszraniania

 w użyciu jest port USB

 WSKAZÓWKA.
 Kiedy zostanie wybrany symbol programu spec-

jalnego, program wyświetli menu tego programu.

Opisane na kolejnych stronach ekrany oznaczają możliwość / konieczność wyboru. Zasada ogólna:

- z pozycji oznaczonych kółkami można wybrać tylko jedną  - kwadraciki oznaczają możliwość wyboru kilku opcji
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 Menu „Informacje i szybki 
dostęp“

WYBÓR MENU

Sposób postępowania:

 Na ekranie nawigacyjnym wybrać symbol   …

1

 Na wyświetlaczu pokaże się menu „Informacje i usta-
wienia“:

2

3

4

1 Symbol menu „Informacje i szybkie ustawienie“ z 
tytułem menu

2 Menu „Szybkie ustawienie c.o.“

3 Menu „Szybkie ustawienie c.w.u.“

4 Menu „Szybkie ustawienie całej instalacji“

MENU „SZYBKI DOSTĘP - C.O.“

1 Symbol menu „c.o.“
2 Menu„Bieżący tryb pracy“

możliwe tryby: Automatyczny
 Party (=ciągła praca)
 Wakacje

II Źr.C. (=II źródło ciepła)
 Wył.

3 Menu „Programy czasowe c.o.“
Pokazuje, czy pompa ciepła pracuje w trybie dzien-
nym, czy nocnym:

 Tryb dzienny: standardowa temp. c.o.

 Tryb nocny: obniżona temp. c.o.

4 Menu „Odchylenie temperatury“.
Pokazuje, o ile różni się obecnie ustawiona tempe-
ratura powrotu c.o. od tej ustawionej przy pomocy 
krzywej grzewczej.

5 Nazwa pozycji menu „Odchylenie temperatury“

 USTAWIENIE TRYBU PRACY C.O.

Sposób postępowania:

 Na ekranie nawigacyjnym wybrać symbol  …

 Podświetlona zostanie pozycja „Obecny tryb pracy“…
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6 Wyłączony
Tryb c.o. jest wyłączony (= tryb letni), włączona pozosta-

je jedynie funkcja ochrony przed zamarzaniem (do-
celowa temp. powrotu = 15 °C; pompa ciepła urucho-
mi się, gdy temperatura powrotu spadnie poniżej tej 
temperatury)

 Wybrać pożądany tryb pracy (będzie on oznaczony 
symbolem )…

 Powrót do menu „Informacje i ustawienia“.

USTAWIENIE TEMPERATURY POWROTU C.O.

 WSKAZÓWKA:
 To menu spełnia taką samą funkcję jak „Szybka 

zmiana temperatury powrotu c.o.“ na ekranie stan-
dardowym.

Sposób postępowania:

 W menu „Szybkie ustawienie-c.o.“ wybrać pozycję 
„Temp. – >“…

 Pozycja „Odchylenie temperatury“ zostanie 
podświetlona…

 Zmienić temperaturę powrotu ustawionej krzy-
wej grzewczej o pożądaną wielkość (zakres nastaw: 
± 5° C)…

 Zakończyć wprowadzanie zmian poprzez naciśnięcie 
przycisku nawigacyjnego. Wybrana temperatura zo-
stanie w ten sposób zapisana. Program automatycz-
nie ustawi kursor na symbolu  .

 Wybrać tę pozycję. Na wyświetlaczu pojawi się me-
nu „Tryb pracy c.o.“. Bieżący tryb pracy jest ozna-
czony symbolem 

1 Symbol menu „c.o.“ z nazwą menu
2 Automatyczny

Praca w trybie c.o. zgodnie z programami czasowymi.
3 Party

Ciągłe podwyższanie temperatury powrotu. Usta-
wienia trybu nocnego zostaną zdeaktywowane na 
najbliższe 24 godziny lub do chwili wyboru innego 
trybu pracy.

4 Wakacje
Obniżanie temperatury powrotu. Ustawienia trybu 
dziennego zostaną zdeaktywowane do daty podanej 
jako „Koniec wakacji“ lub do chwili wyboru innego 
trybu pracy.
Jeżeli wybrano tryb „Wakacje“, na wyświetlaczu 
pojawi się menu „Wakacje - c.o.“:

1 Pozycja „Początek wakacji“
2 Pozycja „Koniec wakacji“
3 Pozycja „Obniżenie temperatury“

Aby zmienić datę:
Wybrać pozycję „Początek wakacji“…
ustawić dzień / miesiąc / rok…
Wybrać pozycję „Koniec wakacji“…
ustawić dzień / miesiąc / rok…
Wybrać pozycję „Obniżenie temperatury“…
Ustawić obniżenie…
Zatwierdzić zmiany i powrócić do poprzed-
niego lub startowego menu.

5 II źródło ciepła
Zaprogramowane czasy pracy regulują tryb c.o. bez 
włączania pompy ciepła.
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JEDNAKOWE GODZINY PRACY PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ

Można ustawić maksymalnie trzy przedziały, w których 
będzie podwyższana temperatura c.o., dla 24-godzin-
nego okresu. Ustalone przedziały czasowe odnoszą się do 
każdego dnia tygodnia.

Sposób postępowania:

 W menu „Przedziały czasowe - obieg grzewczy“ 
wybrać pozycję „Tydzień (Pn – Nd)“…

 Na wyświetlaczu pojawi się menu „Przedziały czasowe 
obieg grzewczy tydzień“…

1 Podtytuł menu „Poniedziałek – niedziela“
Wyświetlone godziny odnoszą się do każdego dnia 
tygodnia.

2 Przedział 1 z przykładowymi godzinami
W przypadku ukazanym na ekranie powyżej, 
podwyższanie temperatury c.o. będzie możliwe w 
godzinach 06:00 – 10:00.

3 Symbol „trybu dziennego“
Wskazuje, że w podanych godzinach c.o. będzie 
działać w trybie dziennym, a więc podwyższania 
temperatury.

4 Przedział 2 z przykładowymi godzinami
W przypadku ukazanym na ekranie powyżej, 
podwyższanie temperatury c.o. będzie możliwe w 
godzinach 16:00 – 22:00.

5 Przedział 3 z przykładowymi godzinami
W przypadku ukazanym na ekranie powyżej nie 
określono trzeciego przedziału.

 Wybrać przedział 1…

 Ustawić przedział według własnego wyboru…

 W podanych godzinach temperatura powro-
tu c.o. będzie podwyższana (= tryb dzienny). 
W pozostałych godzinach temperatura będzie 
obniżana (= tryb nocny).

 USTAWIANIE PROGRAMÓW CZASOWYCH C.O.

Wybrać i zmienić ustawienia w menu „Programy czasowe 
- c.o.“ –  lub  – można tylko, gdy aktywny jest tryb 
pracy„Auto(matyczny)“.

Jeżeli wybrane zostanie menu „Ustawienia c.o.“, na 
wyświetlaczu pojawi się (w zależności od ustawienia sy-
stemu przez autoryzowany serwis) albo menu „Przedziały 
czasowe c.o.“, albo menu „Programy czasowe“:

Menu „Programy czasowe“

 WSKAZÓWKA:
 Ustawianie czasów pracy w pozycjach menu „Ws-

zystkie“ oraz „Obieg mieszany 1“ odbywa się w 
taki sam sposób, jak w opisanym poniżej przy-
padku ustawiania „Programów czasowych obiegu 
grzewczego“.

Menu „Przedziały czasowe - obieg grzewczy.“

1 Symbol menu „Przedziały czasowe - c.o.“ z tytułem
2 Tydzień (Pn – Nd)

Jednakowe przedziały przez wszystkie dni tygodnia

3 5 + 2 (Pn – Pt, Sb – Nd)
Różne przedziały podczas i poza weekendem

4 Różne przedziały dla każdego dnia tygodnia
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 WSKAZÓWKA:
 Ustawiając przedział od 00:00 do 00:00 tempe-

ratura c.o. nie będzie podwyższana. Ogrzewa-
nie będzie pracować w trybie nocnym przez całą 
dobę.

 Zakończyć ustawianie czasu w przedziale 1…

 Jeżeli poza podanymi godzinami c.o. ma działać 
w trybie dziennym w innych godzinach, wybrać 
przedział 2…

 Ustawić przedział według własnego wyboru…

 Wybrane ustawienia zatwierdzić wybierając symbol 
 lub odwołać poprzez wybranie . 

Pytanie o zatwierdzenie zmian

 WSKAZÓWKA:
 Jeżeli ustawienia „Obieg grzewczy tydzień“ 

zostaną zatwierdzone, zostaną one wpisane au-
tomatycznie także do ustalających przedziały cz-
asowe pozycji menu „Obieg grzewczy 5+2“ oraz 
„Obieg grzewczy dni“. Jednocześnie automatycz-
nie zostanie wybrany tryb programów czasowych 
„Tydzień (Pn – Nd) oraz zaznaczony zostanie 
„Obieg c.o.“ symbolem  .

 Odpowiedzieć na pytanie o zatwierdzenie zmian. Na 
wyświetlaczu pojawi się poprzednie menu.

RÓŻNE PRZEDZIAŁY W TRAKCIE I POZA WEEKENDEM

Dla obu grup dni „Poniedziałek – Piątek“ oraz „ Sobota – 
Niedziela“ (= weekend) można ustalić po maksymalnie trzy 
przedziały czasowe, w których c.o. ma działać w trybie dzi-
ennym.

Sposób postępowania:

 W menu „Przedziały czasowe - obieg grzewczy“ 
wybrać pozycję „5 + 2 (pn – pt, sob – nd)“…

 Na wyświetlaczu pojawi się menu „Przedziały czasowe 
c.o.: 5 + 2“…

 Postępować według wskazówek  –  z sekcji „Jed-
nakowe godziny pracy przez cały tydzień“…

 Strona 14

 Menu dla grupy „Sobota – Niedziela“ ukaże się po zat-
wierdzeniu (lub odrzuceniu) zmian dokonanych w 
pierwszej grupie dni“ przez przewinięcie ekranu…

 Postępować według wskazówek  –  w sekcji „Jed-
nakowe godziny pracy przez cały tydzień.

 Strona 14
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 WSKAZÓWKA:

 Pozycje menu „Zatwierdzić ustawienia“ i 
„Odwołać ustawienia“ pojawią się na ekranie „Sobota“.

 Na ekranie z przedziałami dla soboty postępować 
według wskazówek  –  z sekcji „Jednakowe 
godziny pracy przez cały tydzień“.

 Strona 14

MENU „C.W.U.“

1 Symbol menu „c.w.u.“
2 Pole „Bieżący tryb pracy“

Możliwe wskazania: Automatyczny
 Party (=ciągła praca)
 Wakacje

II źr.ciepła (=drugie źródło ciepła)
 Wył.

3 Pole „Blokada“
Pokazuje status trybu c.w.u.

 przygotowywanie c.w.u. dozwolone

 przygotowywanie c.w.u. zabronione

4 Pole „Temperatura c.w.u.“
Pokazuje docelową temperaturę c.w.u. (= c.w.u. - cel)

5 Nazwa menu „Temperatura c.w.u. - cel“

 WSKAZÓWKA:
 O tym, czy menu „temperatura c.w.u.“ i nazwa 

„Temperatura c.w.u. - cel“ będą pokazywane, 
decydują ustawienia systemu.

RÓŻNE PRZEDZIAŁY DLA KAŻDEGO DNIA

Dla każdego dnia można wybrać maksymalnie trzy 
przedziały, w których c.o. będzie działać w trybie dzien-
nym.

Sposób postępowania:

 W menu „Przedziały czasowe - c.o.“ wybrać pozycję 
menu „Dni (pn, wt, …)“…

 Na wyświetlaczu pokaże się menu  „Przedziały cza-
sowe - c.o. dni“ oraz przedziały dla niedzieli…

 Postępować według wskazówek  –  z sekcji „Jed-
nakowe godziny pracy przez cały tydzień“…

 Strona 14

 WSKAZÓWKA:
 Jeżeli zaprogramowano przedziały czasowe w 

menu „Tydzień (pn – nd)“ względnie „5 + 2 (pn –
pt, sob – nd)“, pojawią się one także w tym menu. 
Dzięki temu łatwo można zmienić ustawienia, 
jeżeli chce się ich dokonać tylko dla na przykład 
jednego dnia tygodnia.

 Menu dla kolejnych dni wywołać poprzez przewijanie 
ekranu. Za każdym razem postępować według wska-
zówek  –  z sekcji „Jednakowe godziny pracy przez 
cały tydzień“…

 Strona 14
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 USTAWIANIE TEMPERATURY C.WU.

Sposób postępowania:

 W menu „Szybkie ustawienie - c.w.u.“ wybrać pozycję 
„Cel – >“…

 Zostanie podświetlone pole „Temperatura c.w.u.“…

 Ustawić pożądaną temperaturę c.w.u. (= docelową)…

 Minimalna wartość: 30 °C.

 WSKAZÓWKA:
 Stosując zalecane przez producenta zasobniki 

c.w.u., pompa ciepła może przygotować ciepłą 
wodę użytkową o temperaturze ok. 7 K niższą od 
maksymalnej temperatury zasilania pompy ciepła.

 Zakończyć wprowadzanie zmian, zatwierdzając w ten 
sposób wybór temperatury docelowej. Automatycz-
nie zostanie teraz podświetlony symbol  .

 USTAWIANIE TRYBU PRACY C.W.U.

Sposób postępowania:

 Na ekranie nawigacyjnym wybrać symbol  …

 Zostanie podświetlone pole z bieżącym trybem pracy. 
Wybrać tę pozycję…

 Na wyświetlaczu pojawi się menu „Tryb pracy“. Bieżący 
tryb pracy jest oznaczony symbolem :

1 Symbol menu „c.w.u.“ i nazwa menu.

2 Automatyczny
Przygotowywanie c.w.u. odbywa jest możliwe w 
przedziałach ustalonych przez programy czasowe.

3 Party
Ciepła woda użytkowa jest przygotowywana w 
trybie ciągłym przez najbliższe 24 godziny lub do 
chwili ręcznego wybrania innego trybu pracy.

4 Wakacje
Przygotowywanie c.w.u. jest wyłączone do podanej 
daty końca wakacji lub do chwili ręcznego wybrania 
innego trybu pracy.

5 Drugie źródło ciepła
Przygotowywanie c.w.u. odbywa się zgodnie z usta-
wionymi programami czasowymi, z pominięciem 
możliwości pracy pompy ciepła w trybie c.w.u.

6 Wył.
Przygotowywanie c.w.u. jest wyłączone.

 Wybrać pożądany tryb pracy…

 Powrócić do menu „Ustawienia“.
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MENU „CAŁA INSTALACJA“

Menu „Cała instalacja“ daje możliwość ustawienia 
trybu pracy wszystkich pozycji menu (c.o., c.w.u., …) 
jednocześnie.

1 Symbol menu „Cała instalacja“

2 Pole  „Bieżący tryb pracy“
Możliwe opisy: Automat(yczny)

 Wył.
Wakacje

Party (=ciągły tryb dzienny)
 -----------

Przerywana linia oznacza indywidualne ustawienia dla 
każdego trybu pracy pompy ciepła.

Sposób postępowania, w przypadku, gdy chce się ustawić 
jednakowy tryb pracy:

 Na ekranie nawigacyjnym wybrać symbol …

 Automatycznie zostanie podświetlona pozycja 
„Bieżący tryb pracy“. Wybrać tę pozycję…

 Na wyświetlaczu pojawi się menu „Tryb pracy całej 
instalacji“…

 USTAWIANIE PRZEDZIAŁÓW CZASOWYCH C.W.U.

Wybrać i zmienić ustawienia przedziałów czasowych –  
lub  –  można tylko, gdy aktywny jest tryb pracy „Auto-
matyczny“ .

Po wyborze menu „Programy czasowe“, na wyświetlaczu 
pojawi się menu „Przedziały czasowe c.w.u.“:

Ustawianie przedziałów czasowych dla trybu c.w.u. odbywa 
się analogicznie jak w przypadku trybu c.o., w sposób opi-
sany w sekcji „Ustawianie przedziałów czasowych c.o.“.

 Strona 14

W menu pojawią się symbole „Przedziały czasowe c.w.u.“ 
oraz „Blokada c.w.u.“. W ten sposób można zorientować się, 
że wyświetlane jest menu „Przedziały czasowe c.w.u.“:

1 Symbol „Przedziałów czasowych c.w.u.“ z nazwą 
menu

2 Symbol „Blokady c.w.u.“

 WSKAZÓWKA:
 Prosimy zwrócić uwagę, że godziny podawane w 

menu „Przedziały czasowe c.w.u.“ są godzinami, w 
których ciepła woda użytkowa NIE będzie przy-
gotowywana. Symbol przekreślonego kranu ma 
przypominać, że w podanych przedziałach przy-
gotowywanie c.w.u. jest niedozwolone (zabloko-
wane).
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Można teraz wybrać, w jakim trybie powinny pracować 
wszystkie funkcje pompy ciepła. Przy wybraniu opcji „Wa-
kacje“ program zażąda podania daty „Końca wakacji“.

 Strona 13, Tryb pracy „Wakacje“

Wybrany w menu „Cała instalacja“ tryb pracy zostanie nar-
zucony automatycznie wszystkim trybom pompy ciepła.

Przykład:
Organizują Państwo przyjęcie u siebie w domu i chcą na 
krótki czas włączyć ciągły tryb dzienny dla c.o. i c.w.u. 
Następnego dnia oba tryby powinny pracować z powro-
tem niezależnie od siebie, z indywidualnymi ustawieniami.

Sposób postępowania:

 Wybrać menu „Cała instalacja“…

 Pojawi się menu „Tryb pracy“. Wybrać pozycję „Party“…

 W ten sposób tak c.o., jak i c.w.u. będą pracowały w 
ciągłym trybie dziennym.

 Po zakończeniu przyjęcia wybrać menu „Cała 
instalacja“, w menu „Tryb pracy“ wybrać pozycję „Au-
tomatyczny“…

 Przygotowywanie c.w.u. oraz c.o. będą pracowały w 
trybie automatycznym, zgodnie z ustawionymi pro-
gramami czasowymi.

 WSKAZÓWKA:
 Jeżeli różne tryby pompy ciepła mają pracować 

w różnych trybach pracy (np. c.o. „Wył.“, c.w.u. „Au-
tomatyczny“), należy wybrać pozycję „Ustawie-
nia poj.“ (= Ustawienia pojedyncze). Wtedy można 
dokonać indywidualnych ustawień każdego trybu 
pompy ciepła (c.o., c.w.u., …).
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 Menu „c.w.u.“
WSKAZÓWKA:

 Jeżeli zostanie ustawiona taka temperatura c.w.u., 
która nie może zostać osiągnięta, pompa ciepła prze-
jdzie w stan „awarii wysokiego ciśnienia“. Pompa ciepła 
zrestartuje się automatycznie (także, jeżeli będzie wy-
magana praca w trybie c.o., zostanie on uruchomiony). 
Po upływie 2 godzin przygotowywanie c.w.u. rozpo-
cznie się od nowa, jednak z automatycznie przez pro-
gram regulatora obniżoną temperaturą docelową c.wu. 
o 1 °C. Jeżeli również taka temperatura nie zostanie 
osiągnięta, cały proces się powtarza tak długo, aż nie 
zostanie uzyskana odpowiednio obniżona temperatura 
docelowa c.w.u.

 Ustawiona temperatura pożądana nie zostanie zmieni-
ona i będzie wciąż pokazywana w odpowiedniej pozycji 
menu.

PROGRAM CZASOWY C.W.U.

Sposób postępowania:

 W menu „Ustawienia c.w.u.“ wybrać pozycję „Pro-
gramy czasowe“…

 Postępować zgodnie ze wskazówkami z sekcji „Usta-
wianie przedziałów czasowych obiegu c.o.“…

 Strona 14

 WSKAZÓWKA:
 Prosimy zwrócić uwagę, że godziny podawane w 

menu „Przedziały czasowe c.w.u.“ są godzinami, w 
których ciepła woda użytkowa NIE będzie przy-
gotowywana. Symbol przekreślonego kranu ma 
przypominać, że w podanych przedziałach przy-
gotowywanie c.w.u. jest niedozwolone (zabloko-
wane).

 SZYBKIE ŁADOWANIE

Jeżeli potrzebna jest ciepła woda użytkowa pomimo ak-
tywnej blokady trybu c.w.u., można ją przygotować bez 
zmiany ustawień programów czasowych dzięki funkcji 
„Szybkiego ładowania zasobnika“.

Sposób postępowania:

 W menu „Ustawienia c.w.u.“ wybrać pozycję „Szybkie 
ładowanie“…

 Na wyświetlaczu pojawi się menu „Szybkie ładowanie 
c.w.u.“. Automatycznie pojawia się też bieżący status 
programu… 

 Wybrać pozycję „Uruchomić“. Ustawienie zatwierdzić 
(lub odwołać). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat 
„SP cwu zacznie się“ lub „SP cwu aktywne“…

 Powrócić do menu „Ustawienia c.w.u.“.

 WSKAZÓWKA:
 Zakończenie szybkiego ładowania odbywa się 

analogicznie - poprzez wybór pola „Zakończyć“.
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PROGRAMY OCHRONNE

Sposób postępowania:

 W menu „Ustawienia c.w.u.“ wybrać pozycję „Pro-
gramy ochronne“…

 Na wyświetlaczu pojawi się menu „Programy 
ochronne c.w.u.“…

DEZYNFEKCJA TERMICZNA
Sposób postępowania:

 W menu „Programy ochronne c.w.u.“ wybrac pozycję 
„Termiczna dezynfekcja“…

 WSKAZÓWKA:
 Pozycja „Termiczna dezynfekcja“ pojawi się tylko 

wtedy, gdy ustawienia systemu zezwalają na wsp-
arcie pompy ciepła w trybie c.w.u. dodatkowym 
źródłem ciepła.

 Na wyświetlaczu pojawi się menu „Termiczna dezyn-
fekcja“…

 Wybrać dzień lub dni, w które ma być przeprowad-
zana dezynfekcja…

 WSKAZÓWKA:
 „Tryb ciągły“ oznacza, że termiczna dezynfekcja 

odbędzie się po każdym cyklu przygotowywania 
c.w.u. Cykl przygotowywania c.w.u. rozpoczyna 
się po przekroczeniu ustalonej wartości (histereza 
temperatury docelowej c.w.u.).

 WSKAZÓWKA:
 Dezynfekcja termiczna rozpocznie się zawsze o 

godzinie 0.00 wybranego dnia/ wybranych dni.

 WSKAZÓWKA:
 Temperaturę termicznej dezynfekcji ustawia się w 

menu „Serwis“.

 Sekcja „Ustawienia systemu przy pierwszym uru-
chomieniu“ w instrukcji obsługi - wersja dla insta-
latora.

 Ustawienia zatwierdzić lub odwołać. Powrócić do me-
nu „Programy ochronne c.w.u.““.
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CYRKULACJA

Sposób postępowania:

 W menu „Programy ochronne c.w.u.“ wybrać pozycję 
„Cyrkulacja“…

 WSKAZÓWKA:
 Ta pozycja menu pojawi się jedynie, gdy odpowie-

dnio zdefiniowano pompę cyrkulacyjną w menu 
„Serwis“.

 niezbędne ustawienie:  c.w.u. 2 = „ZIP“

 Sekcja „Ustawienia systemu przy pierwszym uru-
chomieniu“ w instrukcji obsługi - wersja dla insta-
latora.

 Pracę pompy cyrkulacyjnej konfiguruje się poprzez 
ustawienie czasów i cykli pracy.

W przedziałach czasowych podaje się godziny, w któr-
ych pompa cyrkulacyjna powinna pracować.

Szczegółowe informacje na temat ustawiania 
przedziałów czasowych znajdują się w rozdziale 
poświęconym programom czasowym.

W pozycji „Czas cykli“ można określić, jak długo po-
winny trwać cykle pracy i postoju pompy cyrkula-
cyjne.

Przykład 1:

wł.
5 min5 min5 min5 min 5 min 5 min

5 min 5 min 5 min5 min5 min5 min
wył.

Przykład 2:

5 min 5 min 5 min5 min

10 min 10 min10 min10 min wł.
wył.

Przy ustawieniu czasu postoju na 0 minut, pompa cyr-
kulacyjna w podanych przedziałach czasowych będzie 
pracować bez przerwy.

wł.
wył.
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 Menu „Chłodzenie“

 UWAGA:
 Menu „Chłodzenie“ wybierać tylko, gdy 

podłączono mieszacz chłodzący, a pompą ciepła 
jest pompa solanka/woda.

 UWAGA:
 Jeżeli podłączono mieszacz chłodzący, należy ko-

niecznie wybrać menu „Chłodzenie“, ponieważ 
w innym wypadku może on funkcjonować 
nieprawidłowo.

WYBÓR MENU

Menu „Chłodzenie“ musi zostać skonfigurowane przez au-
toryzowany serwis podczas pierwszego uruchomienia.

 Niezbędne ustawienie: pozycja „OM 1“ = „Chł.“

 Sekcja „Ustawienia systemu przy pierwszym uru-
chomieniu“ w instrukcji obsługi - wersja dla insta-
latora.

Jeżeli zostało ustawione pasywne chłodzenie, na ekranie 
nawigacyjnym pojawi się symbol menu „Chłodzenie“:

Sposób postępowania:

 Na ekranie nawigacyjnym wybrać symbol …

 Na wyświetlaczu pojawi się menu „Ustawienia - 
chłodzenie“.

USTAWIENIE TRYBU PRACY „CHŁODZENIE“

Sposób postępowania:

 W menu „Ustawienia - chłodzenie“ wybrać menu „Tryb 
pracy“…

 Na wyświetlaczu pojawi się menu „Chłodzenie - tryb 
pracy“. Wybrać pożądany tryb pracy…

1 Symbol menu „Chłodzenie“ z nazwą menu

2 Automatyczny
Włącza funkcję pasywnego chłodzenia w zależności 
od temperatury zewnętrznej.

3 Wył.
Wyłącza funkcję pasywnego chłodzenia.
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 WSKAZÓWKA:
 Jeżeli zostanie uruchomiona funkcja pasywnego 

chłodzenia, program regulatora automatycznie 
ustawi tryb pracy c.o. na „Wył.“.

 I analogicznie:

 Jeżeli zostanie uruchomione c.o., program 
regulatora automatycznie ustawi tryb pracy 
funkcji pasywnego chłodzenia na „Wył“.

 USTAWIENIE TEMPERATURY CHŁODZENIA

Sposób postępowania:

 W menu „Ustawienia - chłodzenie“ wybrać pozycję 
„Temperatura + -“…

 Na wyświetlaczu pojawi się menu „Temperatura 
chłodzenia + -“.

1 Pozycja menu „Zewn. temp. startu“

2 Pozycja menu „Wartość docelowa obiegu miesz.1“

 Wybrać pozycję „Wartość docelowa“. Automatycznie 
podświetlone zostanie pole z wartością tempera-
tury…

 Ustawić pożądaną temperaturę…

 WSKAZÓWKA:
 Wartość docelowa ustala wartość regulacji mies-

zacza chłodzącego.

 Zakończyć wprowadzanie danych…

 Wybrać pozycję „Zewn. temp. startu“. Automatycznie 
podświetlone zostanie pole z wartością tempera-
tury… 

 Ustawić pożądaną temperaturę (minimalną 
temperaturę zewnętrzną, po przekroczeniu której 
uruchomi się funkcja chłodzenia)…

 Zakończyć wprowadzanie danych. Zatwierdzić lub 
odwołać podane ustawienia…

 Powrócić do menu „Chłodzenie - ustawienia“.

 USTAWIENIE DATY I GODZINY

Sposób postępowania:

 W menu „Serwis“ wybrać pozycję „Data i godzina“…

 Na wyświetlaczu pojawi się menu „Serwis Data i god-
zina“…

 Obracając przycisk nawigacyjny wybrać odpowiednie 
liczby…

 Gdy pod kursorem będzie właściwa liczba, nacisnąć 
przycisk nawigacyjny…

 Powtarzać kroki  –  dla kolejnych pozycji (miesiąc, 
rok, godzina, minuta, sekunda)…

 WSKAZÓWKA:
 Nie można zmienić nazw dni tygodnia. Są one 

ustalane automatycznie na podstawie podanej 
daty.

 Ustawienia zatwierdzić lub odwołać. Powrócić do me-
nu „Serwis“
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Nr Komunikat Skrót Opis Porada - co sprawdzić

701 Niskie ciśnienie
wezwać serwis NDS

Niskie ciśnienie w obiegu chłodniczym: 
jednorazowo (SW i WW) lub kilkukrotnie 
(LW)

Szczelność pompy ciepła, presostat, 
Odszranianie i Odszr.-min

702 Blokada - n.ciśn.
RESET automatyczny NEG

Niskie ciśnienie w obiegu chłodniczym, 
pompa ciepła wystartuje ponownie (tylko 
LW)

Szczelność pompy ciepła, presostat, 
Odszranianie i Odszr.-min

703 Ochrona zamarz.
Wezwać serwis S-FRO

Gdy pompa pracuje, a temperatura za-
silania < 5 °C, włączy się ochrona przed 
zamarzaniem (tylko LW)

Moc pompy ciepła, zawór odszrani-
ania, instalację c.o.

704 Gaz gorący
Reset za hh:mm S-HG

Przekroczona maks. temp. gazu 
gorącego w obiegu chłodniczym. Pompa 
ciepła wystartuje ponownie po hh:mm

Ilość środka chłodniczego, paro-
wanie, przegrzanie, zasilanie, powrót 
i dolne źródło

705 Ochr. mot. WEN
Wezwać serwis S-MOT Zgłosiło się zabezpieczenie silnika wen-

tylatora (tylko LW) Ustawienia i wentylator

706 Ochr.mot. BSUP
Wezwać serwis S-MOT

Zgłosiło się zabezpieczenie silnika pompy 
głębinowej lub p.obiegowej solanki lub 
sprężarki (tylko SW i  WW)

Ustawienia, sprężarkę, pompę dol-
nego źródła

707 Kodowanie PC
Wezwać serwis S-CW

Awaria lub krótkie spięcie w mostku 
kodującym typ pompy ciepła po 
pierwszym uruchomieniu

Opornik kodujący pompę ciepła, 
wtyczkę i przewody

708 Czujnik powrotu
Wezwać serwis S-TRL Awaria lub krótkie spięcie czujnika pow-

rotu Czujnik powrotu, wtyczkę i przewody

709 Czujnik zasilania
Wezwać serwis S-TVL

Awaria lub krótkie spięcie czujnika zasi-
lania. Pompy SW i WW będą pracować 
dalej

Czujnik zasilania, wtyczkę i przewody

710 Czujnik gg.
Wezwać serwis S-THG Awaria lub krótkie spięcie czujnika gazu 

gorącego
Czujnik gazu gorącego, wtyczkę i 
przewody

711 Czujnik tzewn.
Wezwać instalatora S-TA

Awaria lub krótkie spięcie czujnika 
temp. zewnętrznej. Pompa będzie dalej 
pracować. Temp. zewn. zostanie usta-
wiona na -5 °C

Czujnik temp. zewnętrznej, wtyczkę i 
przewody

712 Czujnik c.w.u.
Wezwać instalatora S-TBW Awaria lub krótkie spięcie czujnika c.w.u. 

Pompa będzie dalej pracować. Czujnik c.w.u., wtyczkę i przewody

713 Czujnik DŹĆ We
Wezwać serwis S-TWE Awaria lub krótkie spięcie czujnika dol-

nego źródła (wejście)
Czujnik dolnego źródła, wtyczkę i 
przewody

714 GG. c.w.u.
Reset za hh:mm BAN2

Przekroczenie granicy temperatury gazu 
gorącego w trybie c.w.u. Blokada trybu 
c.w.u. na hh:mm

Przepływ c.w.u., wymiennik ciepła, 
temperaturę c.w.u. i pompę obiegową 
c.w.u.

715 Blokada - w.ciśn.
RESET automatyczny HDA Wysokie ciśnienie w obiegu chłodniczym, 

pompa ciepła wystartuje ponownie.
Przepływ c.o., zawór przelewowy, 
temperaturę i skraplanie

716 Wys.ciśn.
Wezwać instalatora HDS Kilkukrotne wysokie ciśnienie w obiegu 

chłodniczym.
Przepływ c.o., zawór przelewowy, 
temperaturę i skraplanie

717 Przepływ-DŹC
Wezwać instalatora S-DFS Błąd przepływu dolnego źródła (pompy 

WW) lub błąd faz zasilania.

Przepływ, ustawienia czujnika 
przepływu, filtry, brak powietrza w 
dolnym źródle. Jeżli podłączony jest 
czujnik faz - sprawdzić kolejność

718
Maks. Tzewn.
RESET automatyczny za 
hh:mm

TEGMAX
Temperatura zewnętrzna wyższa od mak-
symalnej (tylko pompy LW). Pompa ciepła 
wystartuje ponownie po hh:mm

Temperaturę zewnętrzną i ustawioną 
wartość maksymalną

719
Min. Tzewn.
RESET automatyczny za 
hh:mm

TEGMIN
Temperatura zewnętrzna niższa od mini-
malnej (tylko pompy LW). Pompa ciepła 
wystartuje ponownie po hh:mm

Temperaturę zewnętrzną i ustawioną 
wartość minimalną

Diagnoza błędów/ Komunikaty o błędach
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Nr Komunikat Skrót Opis Porada - co sprawdzić

720
Temp. DŹC
RESET automatyczny za 
hh:mm

UEG

Temperatura na wyjściu parownika 
pompy ciepła po stronie dolnego źródła 
wielokrotnie spada poniżej granicy 
bezpieczeństwa (tylko pompy SW i WW). 
Pompa ciepła wystartuje ponownie po 
hh:mm

Przepływ, filtry, brak powietrza w 
dolnym źródle, temperaturę

721 Wył. n.ciśn.
RESET automatyczny NDAB Niskie ciśnienie w obiegu chłodniczym, 

pompa ciepła wystartuje ponownie
Presostat, przepływ po stronie dol-
nego źródła

722 Różn.temp.c.o.
Wezwać serwis S-TDHZ Ujemna różnica temperatura w trybie c.o. 

(=błędna)
Stan i umiejscowienie czujników zasi-
lania i powrotu

723 Różn.temp.c.w.u.
Wezwać serwis TD-BW Ujemna różnica temperatura w trybie 

c.w.u. (=błędna)
Stan i umiejscowienie czujników zasi-
lania i powrotu

724 Różn.temp.odszr.
Wezwać serwis TD-ABT

Różnica temperatur w obiegu c.o. pod-
czas trybu odszraniania > 15 K (=ochrona 
przed zamarzaniem)

Stan i umiejscowienie czujników za-
silania i powrotu, wydajność pompy 
HUP, zawór przelewowy, instalację 
c.o.

725 Błąd c.w.u.
Wezwać instalatora S-BW Błąd w trybie c.w.u, temperatura c.w.u. 

spadła znacznie poniżej ustawionej

Pompę obiegową c.w.u., napełnienie 
zasobnika c.w.u., armaturę 
odcinającą, zawór trójdrożny. 
Odpowietrzyć obiegi c.o. i c.w.u.

726 Czujnik OM1
Wezwać instalatora STFB1 Awaria lub krótkie spięcie czujnika obiegu 

mieszanego 1
Czujnik obiegu mieszanego, wtyczkę 
i przewody

727 Ciśn.solanki
Wezwać instalatora S-SDP Niewłaściwe ciśnienie solanki Ciśnienie i presostat dolnego źródła

728 Czujnik DŹĆ Wy
Wezwać serwis S-TWA Awaria lub krótkie spięcie czujnika dol-

nego źródła (wyjście)
Czujnik dolnego źródła, wtyczkę i 
przewody

729 Błąd obr.
Wezwać instalatora S-VÜW Po włączeniu sprężarki nie dochodzi do 

niej zasilanie Kolejność faz, sprężarkę

730 Moc PWJ
Wezwać instalatora S-AHP

Program wygrzewu jastrychu nie mógł 
osiągnąć zadanej temperatury w po-
danym czasie. Program wygrzewu konty-
nuuje pracę.

Moc grzewczą dla trybu wygrzewu

732 Błąd chłodz.
Wezwać instalatora S-KKP Temperatura wody grzewczej spadła zna-

cznie poniżej 16 °C Mieszacz i pomp obiegową c.o.

733 Błąd anody
Wezwać serwis S-PEX Błąd anody ochronnej zasobnika c.w.u. Przewody anody i potencjostat, stan 

napełnienia zasobnika c.w.u.

734 Błąd anody
Wezwać serwis S-PEX Błąd 733 utrzymuje się od dwóch tygodni. 

Blokada trybu c.w.u.

Zatwierdzić tymczasowo komunikat o 
błędzie, aby odblokować tryb c.w.u. 
Usunąć przyczyny błędu 733.

735 Czujnik ZZE
Wezwać instalatora S-TEE

Możliwy tylko przy płycie Comfort: 
awaria lub krótkie spięcie czujnika 
„zewnętrznego źródła energii“

Czujnik „zewnętrznego źródła en-
ergii“, wtyczkę i przewody

736 Czujnik kol.sol
Wezwać instalatora S-TSK

Możliwy tylko przy płycie Comfort: awaria 
lub krótkie spięcie czujnika „kolektora so-
larnego“

Czujnik „kolektora solarnego“, 
wtyczkę i przewody

737 Czujnik zas.sol.
Wezwać instalatora S-TSS

Możliwy tylko przy płycie Comfort: awaria 
lub krótkie spięcie czujnika „zasobnika 
solarnego“

Czujnik „zasobnika solarnego“, 
wtyczkę i przewody

738 Czujnik OM2
Wezwać instalatora S-TFB2

Możliwy tylko przy płycie Comfort: awaria 
lub krótkie spięcie czujnika obiegu mies-
zanego 2

Czujnik obiegu mieszanego 2, 
wtyczkę i przewody

750 Zewn.czujnik powr.
Wezwać instalatora S-TRL-E Awaria lub krótkie spięcie czujnika w bu-

forze
Czujnik w buforze, wtyczkę i prze-
wody

751 Kolejn.faz S-PH-V Błąd kolejności faz Kolejność faz i czujnik faz
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Nr Komunikat Skrót Opis Porada - co sprawdzić

752 Kolejn.faz/ Przepł. S-PH DFS Błąd kolejności faz lub błąd przepływu 
dolnego źródła patrz błędy 751 i 717

755
Brak połączenia z pompą 
podrz.
Wezwać instalatora

S-VS Jedna z pomp podrzędnych nie zgłasza 
się od ponad 5 minut

połączenie między pompami, switch, 
adresy IP. Uruchomić menu szukania 
pomp ciepła

756
Brak połączenia z pompą 
nadrz.
Wezwać instalatora

S-VM Pompa nadrzędna nie zgłasza się od 
ponad 5 minut

połączenie między pompami, switch, 
adresy IP. Uruchomić menu szukania 
pomp ciepła

ZATWIERDZANIE KOMUNIKATU O BŁĘDZIE

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie, należy:

 zanotować numer błędu…

 komunikat o błędzie zatwierdzić, naciskając przycisk nawigacyjny (przez 7 sekund).
 Na wyświetlaczu pojawi się ponownie ekran nawigacyjny…

 Po ponownym wystąpieniu tego samego błędu wezwać instalatora lub - jeżeli taki był komunikat na wyświetlaczu - autory-
zowany serwis. Podać numer błędu i uzgodnić dalszy tryb postępowania.




