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1 Bezpieczeństwo

1.1 Ostrzeżenia związane z
wykonywanymi czynnościami

Klasyfikacja ostrzeżeń dotyczących wykony-
wanych czynności
Ostrzeżenia dotyczące wykonywanych czyn-
ności są opatrzone następującymi znakami
ostrzegawczymi i słowami ostrzegawczymi w
zależności od wagi potencjalnego niebezpie-
czeństwa:

Znaki ostrzegawcze i słowa ostrzegawcze
Niebezpieczeństwo!
Bezpośrednie zagrożenie życia lub
niebezpieczeństwo odniesienia po-
ważnych obrażeń ciała

Niebezpieczeństwo!
Niebezpieczeństwo porażenia prą-
dem

Ostrzeżenie!
Niebezpieczeństwo lekkich obrażeń
ciała

Ostrożnie!
Ryzyko strat materialnych lub zanie-
czyszczenia środowiska naturalnego

1.2 Grupa docelowa

Niniejsza instrukcja jest skierowana do insta-
latora.

1.2.1 Autoryzowany instalator

Instalowanie, montaż i demontaż, urucha-
mianie, konserwacja, naprawa i wyłączenie z
eksploatacji produktów i osprzętu Vaillant to
czynności zastrzeżone dla autoryzowanych
instalatorów.

Wskazówka
Instalator ze względu na swoje wy-
kształcenie ma kwalifikacje jedynie
w określonej branży. Wolno mu wy-
konywać prace przy urządzeniach
jedynie wówczas, gdy dysponuje on
właściwymi kwalifikacjami.

Instalatorzy podczas pracy muszą przestrze-
gać wszystkich właściwych wytycznych,
norm, ustaw i pozostałych przepisów.

1.3 Wymagane kwalifikacje pracowników

Niefachowo przeprowadzone prace przy pro-
dukcie mogą spowodować szkody materialne
całej instalacji, a nawet obrażenia ciała.
▶ Prace przy produkcie mogą być wykony-

wane wyłącznie przez autoryzowanych
instalatorów.

1.4 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

1.4.1 Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

W przypadku niefachowego lub niezgodnego
z przeznaczeniem zastosowania, mogą wy-
stąpić niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia
użytkownika lub osób trzecich bądź zakłó-
cenia działania produktu i inne szkody mate-
rialne.

System jest przeznaczony wyłącznie do
użytku domowego.
System zaprojektowano jako urządzenie
grzewcze z funkcją chłodzenia do zamknię-
tych instalacji centralnego ogrzewania oraz
do podgrzewania wody. Eksploatacja pompy
ciepła poza warunkami granicznymi powo-
duje wyłączenie pompy ciepła przez we-
wnętrzne urządzenia regulacyjne i zabezpie-
czające.
Tryb chłodzenia z instalacjami grzewczymi
z grzejnikami nie jest dozwolony, ponieważ
grzejniki nie zapewniają wystarczającej po-
wierzchni przesyłania ciepła.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obej-
muje:

– przestrzeganie dołączonych instrukcji ob-
sługi, instalacji i konserwacji produktu oraz
wszystkich innych podzespołów układu

– instalację i montaż w sposób zgodny z
dopuszczeniem do eksploatacji produktu
i systemu

– przestrzeganie wszystkich warunków prze-
glądów i konserwacji wyszczególnionych w
instrukcjach.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
obejmuje ponadto instalację zgodnie z klasą
IP.

Zastosowanie inne od opisanego w niniejszej
instrukcji lub wykraczające poza opisany za-
kres jest niezgodne z przeznaczeniem. Nie-
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zgodne z przeznaczeniem jest również każde
bezpośrednie zastosowanie w celach komer-
cyjnych lub przemysłowych.
Uwaga!
Zabrania się wszelkiego użytkowania nie-
zgodnego z przeznaczeniem.

1.4.2 Niebezpieczeństwo związane z
nieprawidłową obsługą

Nieprawidłowa obsługa może spowodować
zagrożenie dla użytkownika i innych osób
oraz doprowadzić do strat materialnych.
▶ Należy dokładnie przeczytać niniejszą in-

strukcję oraz wszystkie obowiązujące z nią
dokumenty dodatkowe, w szczególności
rozdział "Bezpieczeństwo" i ostrzeżenia.

1.4.3 Zagrożenie życia wskutek braku
urządzeń zabezpieczających

Schematy zawarte w niniejszym dokumencie
nie zawierają wszystkich urządzeń zabezpie-
czających potrzebnych do fachowej instalacji.
▶ Zamontować w instalacji niezbędne urzą-

dzenia zabezpieczające.
▶ Przestrzegać obowiązujących krajowych

i międzynarodowych ustaw, norm i dyrek-
tyw.

1.4.4 Niebezpieczeństwo porażenia
prądem

W przypadku dotknięcia podzespołów będą-
cych pod napięciem, występuje niebezpie-
czeństwo porażenia prądem.
Zanim rozpocznie się pracę przy produkcie:
▶ Odłączyć produkt od napięcia poprzez wy-

łączenie wszystkich zasilań elektrycznych
(urządzenie elektryczne oddzielające z
przerwą między stykami minimum 3 mm,
np. zabezpieczenie lub wyłącznik zabez-
pieczenia linii).

▶ Zabezpieczyć przed ponownym włącze-
niem.

▶ Odczekać co najmniej 3 minuty, aż rozła-
dują się kondensatory.

▶ Sprawdzić skuteczność odłączenia od
napięcia.

1.4.5 Zagrożenie życia spowodowane
materiałami wybuchowymi i palnymi

▶ Nie stosować ani nie przechowywać ma-
teriałów wybuchowych lub palnych (np.
benzyny, papieru, farb) w pomieszczeniu
ustawienia, w którym zamontowany jest
produkt.

1.4.6 Niebezpieczeństwo obrażeń ciała
spowodowane poparzeniami
chemicznymi solanką

Solanka glikolu etylenowego jest szkodliwa
dla zdrowia.
▶ Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
▶ Nosić rękawice i okulary ochronne.
▶ Unikać wdychania, nie połykać.
▶ Przestrzegać karty charakterystyki dołą-

czonej do solanki.

1.4.7 Niebezpieczeństwo oparzenia na
gorących i zimnych częściach

Na wszystkich przewodach rurowych i na
elektrycznym ogrzewaniu dodatkowym ist-
nieje niebezpieczeństwo oparzeń.
▶ Prace można przeprowadzać na częściach

dopiero, gdy osiągną temperaturę otocze-
nia.

1.4.8 Zagrożenie życia wskutek
wprowadzenia zmian w produkcie lub
jego otoczeniu

▶ Nigdy nie usuwać, mostkować ani bloko-
wać urządzeń zabezpieczających.

▶ Nie manipulować przy urządzeniach za-
bezpieczających.

▶ Nie niszczyć elementów ani nie usuwać z
nich plomb. Tylko autoryzowany instalator i
serwis mogą modyfikować zaplombowane
części.

▶ Nie wprowadzać żadnych zmian:
– przy produkcie
– w otoczeniu produktu
– na przewodach doprowadzających płyn

solankowy, powietrze i prąd
– w przewodzie odpływowym oraz zawo-

rze bezpieczeństwa obiegu źródła cie-
pła
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– przy częściach budynków, które mogą
mieć wpływ na bezpieczeństwo eksplo-
atacji produktu

1.4.9 Szkody materialne spowodowane
niewłaściwą powierzchnią montażową

Powierzchnia montażowa musi być równa i
posiadać odpowiednią nośność do ciężaru
eksploatacyjnego produktu. Nierówność po-
wierzchni montażowej może spowodować
nieszczelności w produkcie.

Niewystarczająca nośność może spowodo-
wać przewrócenie produktu.

W przypadku nieszczelności przyłączy wystę-
puje zagrożenie życia.

▶ Zadbać, aby produkt przylegał równo do
powierzchni montażowej.

▶ Zadbać, aby powierzchnia montażowa
była przystosowana do utrzymania ciężaru
roboczego produktu.

1.4.10 Niebezpieczeństwo obrażeń ciała
podczas transportu wskutek dużego
ciężaru produktu

▶ Produkt powinny transportować co naj-
mniej dwie osoby.

1.4.11 Ryzyko szkód materialnych
spowodowane stosowaniem
niewłaściwych narzędzi.

▶ W celu dokręcenia lub odkręcenia śrubun-
ków prosimy stosować specjalistyczne na-
rzędzie.

1.4.12 Niebezpieczeństwo związane z
zakłóceniami działania

Upewnić się, że instalacja grzewcza znajduje
się w nienagannym stanie technicznym.
▶ Upewnić się, że żadne urządzenia zabez-

pieczające i kontrolne nie są wymonto-
wane, wyłączone lub dezaktywowane.

▶ Natychmiast usuwać usterki i uszkodzenia
mające wpływ na bezpieczeństwo.

▶ Zamontować regulator w takim miejscu,
aby nie był zakryty przez meble, zasłony
lub inne przedmioty.

▶ Jeżeli jest aktywna funkcja regulacji tem-
peratury pokojowej, należy poinformo-
wać użytkownika, że w pomieszczeniu,
w którym jest zainstalowany regulator, mu-

szą być otwarte zawory termostatyczne
wszystkich grzejników.

▶ Nie używać wolnych zacisków na listwie
elektrycznej do łączenia przewodów dal-
szego okablowania.

▶ Przewody przyłączeniowe 230 V oraz
przewody czujników lub magistrali na dłu-
gości powyżej 10 m należy poprowadzić
oddzielnie.

1.4.13 Unikać niebezpieczeństw obrażeń
ciała spowodowanych odmrożeniami
po dotknięciu czynnika chłodzącego

Produkt dostarczany jest z napełnionym środ-
kiem chłodzącym R 410 A w stanie gotowym
do pracy. Wyciekający czynnik chłodzący
może spowodować odmrożenia w przypadku
dotknięcia miejsca wycieku.
▶ Jeśli środek chłodzący wycieka, nie wolno

dotykać części produktu.
▶ Nie wdychać oparów ani gazów wydostają-

cych się z nieszczelności obiegu czynnika
chłodzącego.

▶ Unikać kontaktu skóry lub oczu z czynni-
kiem chłodzącym.

▶ W przypadku kontaktu skóry i oczu z czyn-
nikiem chłodzącym należy wezwać leka-
rza.

1.4.14 Ryzyko szkód materialnych
spowodowane przez kondensat w
domu

W trybie grzewczym przewody między
pompą ciepła i źródłem ciepła (obieg ze-
wnętrzny) są zimne, więc na przewodach w
domu może tworzyć się kondensat. W trybie
chłodzenia przewodu obiegu w budynku są
zimne, więc w przypadku przekroczenia
punktu rosy również może powstawać kon-
densat. Kondensat może spowodować straty
materialne, np. w wyniku korozji.
▶ Zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić izolacji

cieplnej przewodów.

1.4.15 Ryzyko szkód materialnych
spowodowane przez mróz

▶ Instalować produkt w pomieszczeniach w
których zawsze panują dodatnie tempera-
tury.



Bezpieczeństwo 1

0020213493_00 flexoTHERM Instrukcja instalacji i konserwacji 7

1.4.16 Unikać zanieczyszczania środowiska
spowodowanego wyciekającym
czynnikiem chłodzącym

Produkt zawiera środek chłodzący R 410 A.
Środek chłodzący nie może przedostać się
do atmosfery. R 410 A to fluorowany gaz cie-
plarniany wymieniony w protokole z Kioto o
wskaźniku GWP 2088 (GWP = Global War-
ming Potential). Jeśli przedostanie się do at-
mosfery, działa 2088 razy silniej niż naturalny
gaz cieplarniany dwutlenek węgla2.
Środek chłodzący znajdujący się w produkcie
trzeba przed utylizacją produktu całkowicie
spuścić do odpowiedniego zbiornika, aby na-
stępnie oddać go do recyklingu lub utylizacji
zgodnie z przepisami.
▶ Należy zapewnić, aby tylko instalatorzy

posiadający oficjalne certyfikaty oraz od-
powiednie wyposażenie ochronne wyko-
nywali prace konserwacyjne i ingerowali w
obieg czynnika chłodzącego.

▶ Oddawanie do recyklingu lub utylizację
środka chłodzącego znajdującego się w
produkcie należy zlecać tylko instalato-
rom posiadającym certyfikaty, w sposób
zgodny z przepisami.

1.5 Przepisy (dyrektywy, ustawy, normy)

▶ Przestrzegać krajowych przepisów, norm,
dyrektyw i ustaw.
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2 Wskazówki dotyczące dokumentacji

2.1 Przestrzegać dokumentacji dodatkowej

▶ Bezwzględnie przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi i
instalacji dołączonych do podzespołów układu.

2.2 Przechowywanie dokumentów

▶ Należy przekazać niniejszą instrukcję oraz wszystkie
dołączone dokumenty użytkownikowi instalacji.

2.3 Zakres stosowalności instrukcji

Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie:

Zakres stosowalności: Polska

Produkt

VWF 57/4

VWF 87/4

VWF 117/4

VWF 157/4

VWF 197/4

3 Przegląd systemu

3.1 Budowa systemu pompy ciepła

A

B

A

B

System pomp ciepła składa się z następujących podzespo-
łów:

– Pompa ciepła
– Regulator systemu (od VRC 700)
– Czujniki temperatury zewnętrznej z odbiornikiem DCF
– ewentualnie czujnik systemowy
– W przypadku ziemi jako źródło ciepła: sonda gruntowa
– W przypadku powietrza jako źródło ciepła: kolektor(y)

powietrza i solanki
– W przypadku wody studziennej jako źródło ciepła: moduł

wody gruntowej

System pompy ciepła wytwarza ciepło do instalacji grzew-
czej oraz w trybie podgrzewania wody, odciągając ener-
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gię cieplną z obwodu źródła ciepła i oddając ją przez we-
wnętrzny obieg czynnika chłodniczego do obiegu grzew-
czego. Jednocześnie istnieje możliwość aktywnego chłodze-
nia poprzez odwrócenie obiegu. Pompę ciepła można podłą-
czać do trzech różnych typów źródła ciepła. Są to powietrze
zewnętrzne, energia geotermiczna oraz woda gruntowa, za
pomocą podłączonej pomiędzy stacji przenoszenia.

3.1.1 Pompa ciepła

– Spełnienie wymagania dotyczącego ogrzewania regu-
latora systemu do minimalnej temperatury zewnętrznej
oraz do maksymalnej temperatury zadanej zasilania.

– Spełnienie wymagań dotyczących chłodzenia regulatora
systemu do maksymalnej temperatury źródłowej.

– Podgrzewanie wody z zewnętrznym zasobnikiem c.w.u.

3.1.2 Moduł wody gruntowej

– Przenoszenie ciepła z wody gruntowej na nośnik ciepła
pompy ciepła w postaci solanki.

3.1.3 Kolektor powietrza i solanki

– Przenoszenie ciepła z powietrza na nośnik ciepła pompy
ciepła w postaci solanki.

3.1.4 Moduł chłodzenia pasywnego (opcjonalny)

– W przypadku stosowania ziemi lub wody gruntowej jako
typów źródła ciepła, przenoszenie ciepła wody grzew-
czej na środek źródła ciepła odbywa się tylko za pomocą
pomp obiegowych.

3.2 Działanie

3.2.1 Pompa ciepła

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 Instalacja grzewcza

2 Zasobnik c.w.u. (opcjo-
nalnie)

3 Obieg grzewczy

4 Sprężarka

5 Obieg chłodniczy

6 Obieg solanki

7 Źródło ciepła

8 Pompa obiegu solanki

9 Parowacz

10 Elektroniczny zawór
rozprężny

11 Skraplacz

12 Zawór przełączający
instalacji grzew-
czej/ładowania
zasobnika

13 Elektryczne ogrzewanie
dodatkowe

System pompy ciepła jako źródło ciepła wykorzystuje ener-
gię geotermiczną, powietrze zewnętrzne lub wodę gruntową.

Pompa ciepła składa się z poniższych oddzielnych obie-
gów, które są połączone ze sobą przez wymienniki ciepła.
Te obiegi to:

– obieg solanki, który odbiera energię cieplną z ziemi, po-
wietrza zewnętrznego lub wody gruntowej oraz przenosi
się do obiegu czynnika chłodniczego

– obieg czynnika chłodzącego, za pomocą którego ener-
gia cieplna źródła ciepła zostaje ustawiona na wyższy
poziom temperatury umożliwiający jej wykorzystanie i od-
dana do obiegu grzewczego

– obieg grzewczy, za pomocą którego ogrzewane są po-
mieszczenia mieszkalne

Obieg czynnika chłodzącego jest podłączony przez paro-
wacz do źródła ciepła i pobiera jego energię cieplną. Zmie-
nia się przy tym stan agregatu środka chłodzącego, który
paruje. Obieg czynnika chłodzącego jest połączony przez



3 Przegląd systemu

10 Instrukcja instalacji i konserwacji flexoTHERM 0020213493_00

skraplacz do instalacji grzewczej, do której oddaje energię
cieplną. Środek chłodzący ponownie przybiera postać wodną
i skrapla się.

Ponieważ energia cieplna można przejść tylko z ciała o wyż-
szej temperaturze na ciało o niższej temperaturze, środek
chłodzący musi mieć w parowaczu niższą temperaturę niż
źródło ciepła. Natomiast temperatura środka chłodzącego w
skraplaczu musi być wyższa niż temperatura wody grzew-
czej, aby oddać tam energię cieplną.

Te różne temperatury są wytwarzane w obiegu czynnika
chłodzącego przez sprężarkę i zawór rozprężny, które znaj-
dują się między parowaczem a skraplaczem. Środek chło-
dzący w postaci pary przepływa od parowacza do sprężarki
i jest tam sprężany. Wzrasta przy tym silnie ciśnienie i tem-
peratura pary środka chłodzącego. Po tym procesie prze-
pływa on przez skraplacz, w którym oddaje swoją energię
cieplną do wody grzewczej w wyniku kondensacji. Następ-
nie jako ciecz przepływa do zaworu rozprężnego, gdzie silnie
się rozpręża i traci przy tym znacznie ciśnienie oraz tem-
peraturę. Ta temperatura jest teraz niższa niż temperatura
solanki przepływającej przez parowacz. Środek chłodzący
może dzięki temu przyjąć nową energię cieplną w parowa-
czu, przy czym ponownie paruje i przepływa do sprężarki.
Obieg zaczyna się od nowa.

Parowacz oraz części obiegu czynnika chłodzącego we wnę-
trzu pompy ciepła są izolowane od niskich temperatur, aby
nie mógł tworzyć się kondensat. Ewentualnie niewielkie ilości
powstającego kondensatu odparowują w wyniku działania
ciepła we wnętrzu pompy ciepła.

Produkt jest wyposażony w aktywną funkcję chłodzenia,
za pomocą której latem przy wyższych temperaturach ze-
wnętrznych można regulować temperaturę pomieszczeń
mieszkalnych. Do tego zastosowania jako źródło ciepła przy-
datne jest w szczególności powietrze, poza tym zasadniczo
ziemia i woda gruntowa. W tym celu w obiegu czynnika chło-
dzącego pompy ciepła zamontowany jest zawór 4-drogowy.
Stosowana jest zasada aktywnego chłodzenia, w której za
pomocą obiegu czynnika chłodzącego z użytkowej instalacji
cieplnej (np. ogrzewania podłogowego) odciągana jest ener-
gia cieplna i doprowadzana do powietrza zewnętrznego. W
tym celu za pomocą zaworu 4-drogowego w obiegu czynnika
chłodzącego zamienione zostają hydraulicznie procesy wy-
miany ciepła w parowaczu i skraplaczu.

Woda grzewcza, która jest na zasilaniu zimniejsza niż tem-
peratura pokojowa, pobiera energię cieplną z pomieszczeń i
jest tłoczona przez pompę obiegu grzewczego do skraplacza
(pracującego w trybie chłodzenia jako parowacz). Ta energia
cieplna jest pobierana przez środek chłodzący i za pomocą
sprężarki zostaje podniesiony poziom jej temperatury. Na-
stępnie energia cieplna w parowaczu (pracującym w trybie
chłodzenia jako skraplacz) jest oddawana do solanki. Schło-
dzony środek chłodzący jest prowadzony do zaworu rozpręż-
nego, aby ponownie pobrać energię cieplną ze skraplacza.
Pompa obiegu solanki tłoczy ciepłą solankę do kolektora po-
wietrza i solanki. Energia cieplna jest oddawana do powie-
trza zewnętrznego.

Podczas instalowania uzasadnione może być wyłączenie
niektórych pomieszczeń (np. łazienki) z funkcji chłodzenia
i oddzielne sterowanie zaworów odcinających. Elektronika
pompy ciepła generuje sygnał, który można wykorzystać do
takiego sterowania.

Alternatywnie dostępny jest również pasywny moduł chło-
dzenia, za pomocą którego bez eksploatacji sprężarki, a tym
samym bez eksploatacji obiegu czynnika chłodzącego, ener-

gia cieplna jest transportowana z pomieszczeń do ziemi np.
przez ogrzewanie podłogowe.

W razie potrzeby można na ekranie pompy ciepła aktywo-
wać zintegrowane elektryczne ogrzewanie dodatkowe w
różnych stopniach mocy. Sterowanie elektrycznego ogrze-
wania dodatkowego odbywa się wyłącznie przez regulator
systemu.

3.2.2 Regulator systemu z regulacją pogodową

System pompy ciepła jest wyposażony w regulator systemu
z regulacją pogodową, który w zależności od rodzaju regula-
cji udostępnia tryb ogrzewania, chłodzenia i przygotowania
ciepłej wody oraz steruje trybem automatycznym.

Regulator zmienia temperaturę zadaną zasilania w zależno-
ści od temperatury zewnętrznej. Temperatura zewnętrzna
jest mierzona oddzielnym czujnikiem, zamontowanym na ze-
wnątrz i jest wysyłana do regulatora. Temperatura pokojowa
jest teraz zależna od ustawień wstępnych. Wpływy tempera-
tury zewnętrznej zostają skompensowane. Sterowanie pogo-
dowe nie ma wpływu na podgrzewanie wody. Instalowanie i
obsługa są opisane w instrukcjach regulatora systemu.

3.3 Urządzenia zabezpieczające

3.3.1 Funkcja ochrony przed zamarzaniem

Funkcja ochrony przed zamarzaniem instalacji jest stero-
wana przez regulator systemu. W przypadku awarii regula-
tora systemu pompa ciepła zapewnia ograniczoną ochronę
przed zamarzaniem dla obiegu grzewczego.

3.3.2 Zabezpieczenie przed brakiem wody
grzewczej

Ta funkcja monitoruje stale ciśnienie wody grzewczej, aby
nie dopuścić do ewentualnego braku wody grzewczej. Ana-
logowy czujnik ciśnienia wyłącza pompę ciepła oraz przełą-
cza inne moduły (jeśli są) do trybu gotowości, jeśli ciśnienie
wody spadnie poniżej poziomu minimalnego. Ponownie włą-
cza pompę ciepła, kiedy ciśnienie wody osiągnie poziom ci-
śnienia roboczego.

– Minimalne ciśnienie obiegu grzewczego: ≥ 0,05 MPa
( ≥ 0,50 bar)

– Min. ciśnienie robocze obiegu grzewczego: ≥ 0,07 MPa
( ≥ 0,70 bar)

3.3.3 Zabezpieczenie przed brakiem solanki

Zabezpieczenie przed brakiem solanki monitoruje stale ci-
śnienie cieczy w obiegu zewnętrznym, aby nie dopuścić do
ewentualnego braku cieczy. Analogowy czujnik ciśnienia wy-
łącza pompę ciepła oraz przełącza inne moduły (jeśli są) do
trybu gotowości, jeśli ciśnienie cieczy spadnie poniżej po-
ziomu minimalnego. Ponownie włącza pompę ciepła, kiedy
ciśnienie cieczy osiągnie poziom ciśnienia roboczego.

– Minimalne ciśnienie płynu solankowego: ≥ 0,05 MPa
( ≥ 0,50 bar)

– Min. ciśnienie robocze płynu solankowego: ≥ 0,07 MPa
( ≥ 0,70 bar)

3.3.4 Ochrona przed zamarzaniem

Ta funkcja zapobiega zamarzaniu parowacza, jeśli tempera-
tura źródła ciepła spadnie poniżej wyznaczonego poziomu.
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Temperatura wyjściowa źródła ciepła jest mierzona ciągle.
Jeśli temperatura wyjściowa źródła ciepła spadnie poniżej
określonej wartości, sprężarka wyłączy się tymczasowo z
komunikatem statusu. Jeśli ta usterka wystąpi trzy razy po
kolei, nastąpi wyłączenie z wyświetleniem komunikatu o błę-
dzie.

3.3.5 Ochrona przed zablokowaniem pompy i
zaworu

Ta funkcja zapobiega blokowaniu pomp wody grzewczej i
solanki oraz wszystkich zaworów przełączających. Pompy i
zawory, które nie pracowały przez 23 godziny, są włączane
po kolei na okres 10 ‑ 20 sekund.

3.3.6 Presostat wysokiego ciśnienia w obiegu
czynnika chłodniczego

Presostat wysokiego ciśnienia wyłącza pompę ciepła, kiedy
ciśnienie w obiegu czynnika chłodniczego jest za wysokie.
Jeśli ciśnienie w obiegu czynnika chłodniczego pompy ciepła
przekroczy ciśnienie maksymalne, presostat wysokiego ci-
śnienia wyłączy tymczasowo pompę ciepła. Po czasie ocze-
kiwania nastąpi kolejna próba uruchomienia pompy ciepła.
Po trzech kolejnych nieudanych próbach uruchomienia po-
jawi się komunikat o błędzie.

– Ciśnienie obiegu czynnika chłodniczego maks.: 4,60 MPa
(g) (46,00 bar (g))

– Czas oczekiwania: 5 min (po pierwszym wystąpieniu)
– Czas oczekiwania: 30 min

(po drugim i każdym kolejnym wystąpieniu)

Zerowanie licznika usterek po wystąpieniu obydwu warun-
ków:

– Zapotrzebowanie na ciepło bez przedwczesnego wyłą-
czenia

– 60 min niezakłóconej eksploatacji

3.3.7 Termostat gorącego gazu w obiegu czynnika
chłodniczego

Termostat gorącego gazu wyłącza pompę ciepła, kiedy tem-
peratura w obiegu czynnika chłodniczego jest za wysoka.
Jeśli temperatura w obiegu czynnika chłodniczego pompy
ciepła przekroczy temperaturę maksymalną, termostat go-
rącego gazu wyłączy tymczasowo pompę ciepła. Po czasie
oczekiwania nastąpi kolejna próba uruchomienia pompy cie-
pła. Po trzech kolejnych nieudanych próbach uruchomienia
pojawi się komunikat o błędzie.

– Temperatura maks. obiegu czynnika chłodniczego:
130 ℃

– Czas oczekiwania: 5 min (po pierwszym wystąpieniu)
– Czas oczekiwania: 30 min

(po drugim i każdym kolejnym wystąpieniu)

Zerowanie licznika usterek po wystąpieniu obydwu warun-
ków:

– Zapotrzebowanie na ciepło bez przedwczesnego wyłą-
czenia

– 60 min niezakłóconej eksploatacji

3.3.8 Ogranicznik przegrzewu (STB) w obiegu
grzewczym

Jeśli temperatura w obiegu grzewczym wewnętrznego elek-
trycznego ogrzewania dodatkowego przekroczy temperaturę
maksymalną, ogranicznik przegrzewu STB wyłączy tymcza-
sowo elektryczne ogrzewanie dodatkowe. Po czasie ocze-
kiwania nastąpi kolejna próba uruchomienia elektrycznego
ogrzewania dodatkowego. Pojawi się komunikat o błędzie,
który można zresetować naciskając przycisk Reset lub wyłą-
czając i ponownie włączając pompę ciepła.

– Temperatura obiegu grzewczego maks.: 85 ℃

4 Opis produktu

4.1 Znak CE

 

Oznaczenie CE dokumentuje, że produkty zgodne z etykietą
spełniają podstawowe wymagania właściwych dyrektyw.

Deklaracja zgodności jest dostępna do wglądu u producenta.

4.2 Oznaczenie typu i numer seryjny

Oznaczenie typu i numer serii znajdują się na tabliczce za
pokrywą przednią i na głównej tabliczce znamionowej. Nu-
mer artykułu rozpoczyna się od 7. a kończy na 16. cyfrze
numeru serii.

4.3 Dane na tabliczce znamionowej

Główna tabliczka znamionowa jest zamocowana za przednią
osłoną na przednim pokryciu obiegu czynnika chłodniczego.

Dane na tabliczce znamionowej Znaczenie

Napięcie znamionowe sprę-
żarki, pomp i regulatora

Moc znamionowa dodatko-
wego ogrzewania

P max Moc znamionowa maks.

I max Prąd rozruchowy maks.

Rodzaj środka chłodzącego,
ilość napełnienia, dozwolone
nadciśnienie znamionowe

COP B0/W35 Wskaźnik mocy (Coefficient
of Performance) przy tempe-
raturze solanki 0 °C i tempe-
raturze wody grzewczej na
zasilaniu 35 °C

COP B0/W55 Wskaźnik mocy (Coefficient
of Performance) przy tempe-
raturze solanki 0 °C i tempe-
raturze wody grzewczej na
zasilaniu 55 °C

B0/W35 Moc ogrzewania przy tempe-
raturze solanki 0 °C i tempe-
raturze wody grzewczej na
zasilaniu 35 °C



4 Opis produktu

12 Instrukcja instalacji i konserwacji flexoTHERM 0020213493_00

Dane na tabliczce znamionowej Znaczenie

B0/W55 Moc ogrzewania przy tempe-
raturze solanki 0 °C i tempe-
raturze wody grzewczej na
zasilaniu 55 °C

V Napięcie sieciowe

Hz Częstotliwość sieci

W Pobór mocy

IP Klasa ochrony

Znak CE → rozdz. „Oznaczenie CE”

Dane utylizacji

Kod kreskowy z numerem
serii, cyfra 7. do 16. = numer
artykułu produktu

Przeczytać instrukcję

4.4 Objaśnienia do naklejek produktu

Symbol na naklejce Znaczenie

Przyłącze zasilania obiegu
grzewczego

Przyłącze powrotu obiegu
grzewczego

Przyłącze membranowego
naczynia rozszerzalnościo-
wego instalacji grzewczej

A

Przyłącze od źródła ciepła
do pompy ciepła (solanka
ciepła)

B

Przyłącze od pompy ciepła
do źródła ciepła (solanka
zimna)

Źródło ciepła - solanka

Czas blokady dostawcy
energii

4.5 Budowa produktu

4.5.1 Widok z przodu otwarty

1

2

3

4

5

6

7

12

13

14

15

10

11

9

8

1 Skrzynka elektroniczna

2 Pulpit sterowania pracą
urządzenia

3 Elektryczne ogrzewanie
dodatkowe

4 Skraplacz

5 Pompa obiegu grzew-
czego

6 Elektroniczny zawór
rozprężny EVI (wtryski-
wanie obiegu pośred-
niego)

7 Zawór do napełniania
i opróżniania obiegu
grzewczego

8 Zaczepy uchwytowe do
transportu

9 Sprężarka

10 Elektroniczny zawór
rozprężny

11 Zawór do napełniania
i opróżniania obiegu
solanki

12 Pompa obiegu solanki

13 Parowacz (niewidoczny)

14 Zawór przełączający
instalacji grzew-
czej/ładowania
zasobnika

15 Zawór 4-drogowy
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4.5.2 Widok z tyłu

1

2

4

3

5

6

7

1 Przyłącze: od pompy
ciepła do źródła ciepła
(solanka zimna, B)

2 Przyłącze: od źródła
ciepła do pompy ciepła
(solanka ciepła, A)

3 Powrót ciepłej wody

4 Przyłącze membrano-
wego naczynia rozsze-
rzalnościowego obiegu
grzewczego

5 Powrót instalacji grzew-
czej

6 Zasilanie instalacji
grzewczej

7 Uchwyty i przepust
kablowy

5 Montaż

5.1 Sprawdzanie zakresu dostawy

1. Zdjąć ostrożnie opakowanie i wyłożenie, nie uszkodzić
przy tym części produktu.

2. Sprawdzić kompletność zakresu dostawy.

Liczba Nazwa

1 Pompa ciepła

1 Zespół przyłączowy składający się z poniż-
szych elementów

– 3 uszczelki płaskie (żółto-zielone) do
obiegu grzewczego

– 1 uszczelka płaska 3/4" do przyłącza na-
czynia rozszerzalnościowego instalacji
grzewczej

– 2 uszczelki o-ringu do obiegu solanki

1 Zawór bezpieczeństwa obiegu solanki, 1/2",
3 bar

1 Dodatkowe opakowanie z dokumentacją

5.2 Wybór miejsca ustawienia

▶ Wybrać suche pomieszczenie, które jest całkowicie za-
bezpieczone przed mrozem, nie przekracza maksymalnej
wysokości ustawienia, a dopuszczalna temperatura oto-
czenia nie jest za wysoka ani za niska.
– Maksymalna wysokość ustawienia: 2000 m nad po-

ziomem morza
– Dopuszczalna temperatura otoczenia: 7 … 25 ℃

▶ Upewnić się, że pomieszczenie ustawienia ma wyma-
ganą minimalną pojemność.

Pompa ciepła Ilość napełnienia
czynnika chłodni-
czego R 410 A

Minimalne po-
mieszczenie usta-
wienia

VWF 57/4 1,50 kg 3,41 m³

VWF 87/4 2,40 kg 5,45 m³

VWF 117/4 2,50 kg 5,68 m³

VWF 157/4 3,05 kg 6,93 m³

VWF 197/4 3,95 kg 8,98 m³

▶ Należy pamiętać o zachowaniu wymaganych najmniej-
szych odległości.

▶ Podczas wyboru miejsca ustawienia należy uwzględnić,
że pompa ciepła podczas eksploatacji może przenosić
drgania na podłogę lub na położone w pobliżu ściany.

▶ Upewnić się, że podłoga jest równa i ma odpowiednią
nośność do utrzymania ciężaru pompy ciepła wraz z za-
sobnikiem c.w.u.

▶ Zadbać, aby można było poprowadzić przewód odpo-
wiednio do zastosowania (zarówno od strony solanki i
ciepłej wody oraz ogrzewania).
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5.3 Wymiary

67
1

65
1

595 600
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5.4 Najmniejsze odległości

200 mm

250 mm

300 mm

300 mm

300 mm

▶ Przestrzegać podanych powyżej najmniejszych odległo-
ści, aby ułatwić prace konserwacyjne.

5.5 Transport pompy ciepła

Ostrożnie!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń spowodo-
wane nieprawidłowym transportowaniem!

Bez względu na rodzaj transportu pompy cie-
pła nie można nigdy przechylać ponad 45°.
W przeciwnym razie później podczas pracy
może dojść do usterek w obiegu czynnika
chłodzącego. W najgorszym wypadku może
to spowodować awarię całej instalacji.

▶ Podczas transportu pompę ciepła można
przechylać maksymalnie do 45°.

▶ Przetransportować produkt do miejsca montażu. Jako
środki pomocnicze do transportu należy użyć uchwyty
z tyłu oraz wyciągane zaczepy uchwytowe z przodu na
spodzie.

▶ Produkt należy transportować na odpowiednim wózku
transportowym. Wózek transportowy należy podkładać
tylko z tyłu, ponieważ wtedy najkorzystniej rozkłada się
ciężar. Zamocować produkt pasem mocującym.

▶ Aby zjechać wózkiem transportowym z palety, należy
skorzystać z rampy, np. kantówki lub stabilnej deski.

5.6 Ustawianie produktu

0-10 mm

▶ Wyrównać produkt w poziomie ustawiając nóżki.

5.7 Zdejmowanie uchwytów

▶ Odciąć uchwyty i wyrzucić je.

5.8 Demontaż przedniej osłony kotła

1

1. Zdemontować pokrywę przednią pulpitu sterowania
pracą urządzenia, obejmując dwoma rękami uchwyty
i ściągając do przodu pokrywę przednią.
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4x

2. Przekręcić cztery śruby o jedną czwartą obrotu i ścią-
gnąć do przodu pokrycie pulpitu sterowania pracą urzą-
dzenia.

A

B

3. Ściągnąć przednią osłonę nieznacznie do przodu i pod-
nieść do góry.

5.9 Demontaż obudowy górnej i bocznych części
obudowy

1. Ściągnąć obudowę górną nieznacznie do przodu i pod-
nieść ją do góry.

A

A

B

B

2. Wykręcić 4 śruby z przodu i 3 śruby z tyłu w celu de-
montażu bocznej części obudowy.

3. Ściągnąć boczną część obudowy.

5.10 Demontaż pokrycia obiegu czynnika
chłodzącego

A

B

1. Zdjąć cztery śruby.
2. Ściągnąć pokrycie obiegu czynnika chłodzącego u góry

do przodu i podnieść z prowadzenia.
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6 Wykonanie podłączenia hydraulicznego

1. Jeśli ma być stosowane aktywne chłodzenie ze źró-
dłem ciepła z ziemi, należy się upewnić, że otwór/sonda
gruntowa jest do tego przystosowana oraz należy prze-
strzegać krajowych dyrektyw i prawa. Zabrania się sto-
sowania kolektorów podziemnych w przypadku aktyw-
nego chłodzenia.

2. Przed podłączeniem pompy ciepła dokładnie przepłu-
kać instalację grzewczą, aby usunąć ewentualne po-
zostałości, które osadzają się w pompie ciepła i mogą
spowodować uszkodzenia!

3. Zainstalować przewody przyłączeniowe odłączone od
napięcia zgodnie z rysunkiem wymiarowym i przyłącze-
niowym.
– Nie ustawiać obejm ściennych do mocowania oru-

rowania obiegu grzewczego i obiegu solanki zbyt
blisko pompy ciepła, aby nie dopuścić do przeno-
szenia hałasu.

– W razie potrzeby zamiast obejm ściennych należy
zastosować obejmy do niskich temperatur z do-
datkową izolacją gumową oraz ewentualnie węże
wzmacniane (węże gumowe ze zbrojeniem).

– Nie stosować wężów falistych ze stali nierdzewnej,
aby uniknąć zbyt dużych strat ciśnienia.

– W razie potrzeby stosować poziome lub prostokątne
adaptery przyłączeniowe z osprzętu.

Wskazówka
Sprężarka pompy ciepła jest podwójnie izo-
lowana od drgań. W ten sposób eliminuje się
drgania obiegu czujnika chłodniczego spo-
wodowane działaniem systemu. Jednak w
niektórych sytuacjach mogą wystąpić drgania
resztkowe.

4. Założyć automatyczne zawory odpowietrzające w insta-
lacji grzewczej.

6.1 Wymagania dotyczące obiegu grzewczego

W instalacjach grzewczych, wyposażonych głównie w za-
wory regulowane termostatycznie lub elektrycznie, należy
zapewnić stały, wystarczający przepływ pompy ciepła. Bez
względu na wybór instalacji grzewczej należy zapewnić mi-
nimalną ilość obiegu wody grzewczej (35 % przepływu zna-
mionowego, patrz tabela danych technicznych).

6.2 Podłączanie pompy ciepła do obiegu
grzewczego

Ostrożnie!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń spowodo-
wane niewłaściwym środkiem przeciwko
zamarzaniu i inhibitorem korozji!

Nieodpowiednie środki przeciwko zama-
rzaniu i inhibitory korozji mogą uszkodzić
uszczelki i inne części, powodując nieszczel-
ności i wyciek wody.

▶ Dodawać do wody grzewczej wyłącznie
zatwierdzone środki przeciwko zamarza-
niu i inhibitory korozji.

▶ Przestrzegać przepisów napełniania.

Ostrożnie!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń spowodo-
wane osadzaniem magnetytu!

W instalacjach grzewczych z rurami stalo-
wymi, statycznymi powierzchniami grzew-
czymi i/lub instalacjami zasobników buforo-
wych w przypadku dużych ilości wody może
tworzyć się magnetyt.

▶ Założyć filtr magnetytu w celu ochrony
wewnętrznej pompy produktu.

▶ Ustawić filtr koniecznie bezpośrednio w
obszarze powrotu do pompy ciepła.

1. Zainstalować membranowe naczynie rozszerzalno-
ściowe na właściwym przyłączu pompy ciepła.

2. Zainstalować zawór bezpieczeństwa (co najmniej
DN 20, ciśnienie otwarcia 3 bar) z manometrem.

3. Zainstalować wąż zaworu bezpieczeństwa w miejscu
nie narażonym na działanie mrozu tak, aby w sposób
widoczny kończył się w otwartym syfonie.

4. Zainstalować separator powietrza/zanieczyszczeń w
powrocie obiegu grzewczego.

5. Podłączyć zasilanie obiegu grzewczego do przyłącza
zasilania obiegu grzewczego pompy ciepła.

6. Podłączyć powrót obiegu grzewczego do przyłącza
powrotu obiegu grzewczego pompy ciepła.

7. Odizolować rury obiegu grzewczego oraz przyłącza
pompy ciepłą w sposób paroszczelny, aby nie dopuścić
do przekroczenia punktu rosy w trybie chłodzenia.

6.3 Podłączanie pompy ciepła do obiegu solanki

29

71

≥100 mm

42a

65
A

B

29 Pompa obiegu solanki

42a Zawór bezpieczeństwa
solanki

65 Zbiornik kolektora so-
lanki

71 Membranowe naczynie
rozszerzalnościowe
solanki

A Od źródła ciepła do
pompy ciepła (solanka
ciepła)

B Od pompy ciepła do
źródła ciepła (solanka
zimna)

1. Zdjąć zaślepki z przyłączy solanki. Nie będą już
potrzebne, można je zutylizować w sposób specjali-
styczny.

2. Podłączyć przewody solanki do pompy ciepła.
3. Odizolować wszystkie przewody solanki oraz przyłącza

pompy ciepła w sposób paroszczelny.
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Wskazówka
Vaillant zaleca instalowanie pompy do prze-
płukiwania i napełniania obiegu solanki firmy
Vaillant (podczas instalowania modułu wody
gruntowej nie jest konieczny). Umożliwia to
wstępne odpowietrzanie części obiegu so-
lanki, np. przewodów zasilania i powrotu
obiegu solanki do produktu.

6.4 Połączenie hydrauliczne w systemie

6.4.1 Instalowanie obiegów grzewczych z
połączeniem bezpośrednim

1. Zainstalować komponenty hydrauliczne zgodnie z
miejscowymi wymaganiami, analogicznie do przykładu
schematu systemu, → instrukcja instalacji systemu.

2. Podłączyć obwody grzewcze podłogi lub rozdzielacz
obwodu grzewczego bezpośrednio do pompy ciepła.

3. Podłączyć maksymalny termostat, aby zapewnić funk-
cję ochrony podłogi pompy ciepła. (→ strona 23)

4. Upewnić się, że zapewniona jest minimalna ilość wody
obiegowej.
– Minimalna ilość wody obiegowej: 35 % przepływu

znamionowego

6.4.2 Instalowanie obiegów grzewczych z
połączeniem bezpośrednim i zasobnikiem
c.w.u.

1. Zainstalować obiegi grzewcze do eksploatacji bezpo-
średniej. (→ strona 18)

2. Zamocować w zasobniku c.w.u. czujnik temperatury
(VR10) znajdujący się w asortymencie osprzętu i podłą-
czyć go do pompy ciepła.

7 Napełnianie i odpowietrzanie układu

7.1 Napełnianie i odpowietrzanie obiegu
grzewczego

7.1.1 Sprawdzenie i uzdatnianie wody grzewczej/
wody napełniającej i uzupełniającej

Ostrożnie!
Ryzyko szkód materialnych spowodowane
przez wodę grzewczą o niskiej jakości

▶ Należy zapewnić wodę grzewczą o wy-
starczającej jakości.

▶ Przed napełnieniem lub uzupełnieniem instalacji należy
sprawdzić jakość wody grzewczej.

Kontrola jakości wody grzewczej
▶ Pobrać niewielką ilość wody z obiegu grzewczego.
▶ Sprawdzić wygląd wody grzewczej.
▶ W przypadku stwierdzenia materiałów osadzonych na-

leży odszlamić instalację.
▶ Sprawdzić za pomocą pręta magnetycznego, czy jest

magnetyt (tlenek żelaza).
▶ W przypadku stwierdzenia magnetytu należy wyczyścić

instalację i podjąć odpowiednie działania mające na celu

ochronę przed korozją. Można ewentualnie zamontować
filtr magnetyczny.

▶ Sprawdzić wartość pH pobranej wody przy 25 °C.
▶ W przypadku wartości poniżej 8,2 lub ponad 10,0 należy

wyczyścić instalację i uzdatnić wodę grzewczą.

Sprawdzenie wody do napełniania i uzupełniania
▶ Zmierzyć twardość wody do napełniania i uzupełniania

przed napełnieniem instalacji.

Uzdatnienie wody do napełniania i uzupełniania
▶ Przy uzdatnianiu wody używanej do napełniania i uzu-

pełniania, przestrzegać obowiązujących przepisów krajo-
wych i zasad technicznych.

Jeżeli krajowe przepisy i zasady techniczne nie stawiają
surowszych wymagań, obowiązują zasady:

Wodę grzewczą należy uzdatnić,

– jeżeli całkowita ilość wody napełniającej lub uzupełnia-
jącej podczas trwania eksploatacji instalacji przekroczy
trzykrotność objętości znamionowej instalacji grzewczej
lub

– jeżeli nie zostały dotrzymane podane w poniższej tabeli
wskazane wartości lub

– jeśli wartość pH wody grzewczej jest niższa niż 8,2 lub
wyższa niż 10,0.

Zakres stosowalności: Polska

Łączna
moc
grzewcza

Twardość wody przy specyficznej objętości
instalacji

1)

≤ 20 l/kW
> 20 l/kW
≤ 50 l/kW

> 50 l/kW

kW °dH mol/m³ °dH mol/m³ °dH mol/m³

< 50 < 16,8 < 3 11,2 2 0,11 0,02

> 50 do
≤ 200

11,2 2 8,4 1,5 0,11 0,02

> 200 do
≤ 600

8,4 1,5 0,11 0,02 0,11 0,02

> 600 0,11 0,02 0,11 0,02 0,11 0,02

1) Pojemność nominalna/moc ogrzewania w litrach; w przypadku
instalacji z wieloma kotłami przyjąć najmniejszą indywidualną
moc ogrzewania.

Ostrożnie!
Ryzyko szkód materialnych wskutek wzbo-
gacenia wody grzewczej za pomocą niewła-
ściwych dodatków!

Niewłaściwe dodatki mogą powodować
zmiany w częściach, hałasy w trybie
ogrzewania oraz ew. inne szkody następcze.

▶ Nie używać nieodpowiednich płynów
przeciw zamarzaniu i inhibitorów korozji,
biocydów ani środków uszczelniających.

W przypadku prawidłowego zastosowania poniższych do-
datków, w naszych produktach dotychczas nie stwierdzono
żadnych niezgodności.

▶ Przy zastosowaniu koniecznie przestrzegać instrukcji
producenta dodatku.
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Nie ponosimy odpowiedzialności za zgodność ewentualnych
dodatków z pozostałą częścią systemu ogrzewania oraz za
ich skuteczność.

Dodatki ułatwiające czyszczenie (konieczne później-
sze przepłukanie)
– Fernox F3
– Sentinel X 300
– Sentinel X 400

Dodatki pozostające na stałe w instalacji
– Fernox F1
– Fernox F2
– Sentinel X 100
– Sentinel X 200

Dodatki zapewniające ochronę przed zamarzaniem,
pozostające na stałe w instalacji
– Fernox Antifreeze Alphi 11
– Sentinel X 500

▶ Jeśli stosowane są wyżej wymienione dodatki, należy
poinformować użytkownika o niezbędnych czynnościach.

▶ Poinformować użytkownika o obowiązkowych procedu-
rach związanych z zapewnieniem ochrony przed zama-
rzaniem.

7.1.2 Napełnianie i odpowietrzanie instalacji
grzewczej

1. Otworzyć wszystkie zawory termostatyczne instalacji
grzewczej i w razie potrzeby wszystkie inne zawory
odcinające.

2. Sprawdzić, czy wszystkie przyłącza oraz cała instalacja
grzewcza są szczelne.

1

3. Nacisnąć białą dźwignię przełączającą (1) na głowicy
silnika zaworu przełączającego, aż się zatrzaśnie w
położeniu środkowym, aby ustawić zawór przełączający
instalacji grzewczej/ładowania zasobnika w położeniu
środkowym.

◁ Obydwa odcinki są otwarte, proces napełniania jest
poprawiony, ponieważ powietrze może uchodzić z
systemu.

4. Podłączyć wąż napełniający do dopływu wody grzew-
czej.

5. Odkręcić nasadkę śrubową na zaworze napełniającym
i spustowym obiegu grzewczego i zamocować na nim
wolny koniec węża napełniającego.

6. Otworzyć zawór napełniający i spustowy obiegu grzew-
czego.

7. Powoli odkręcić dopływ wody grzewczej.
8. Nalewać wodę, aż na manometrze (w zakresie klienta)

osiągnięte zostanie ciśnienie instalacji grzewczej ok.
1,5 bar.

9. Zakręcić zawór napełniający i spustowy obiegu grzew-
czego.

10. Odpowietrzyć obieg grzewczy w wyznaczonych do tego
miejscach.

11. Następnie sprawdzić jeszcze raz ciśnienie instalacji
grzewczej (ewentualnie powtórzyć proces napełniania).

12. Zdjąć wąż napełniający z zaworu napełniającego i spu-
stowego obiegu grzewczego oraz ponownie przykręcić
nasadkę śrubową.

Ustawianie zaworu przełączającego instalacji grzew-
czej/ładowania zasobnika w pozycji wyjściowej

45°

A

B

C

D

13. Ściągnąć kabel zasilania na głowicy silnika zaworu
przełączającego.

14. Nacisnąć dźwignię zabezpieczającą.
15. Obrócić głowicę silnika o 45°.
16. Zdjąć głowicę silnika.

Wskazówka
W ten sposób sprężyna w korpusie zaworu
przejdzie do stanu wyjściowego.

17. Nakręcić głowicę silnika ponownie na korpus zaworu i
podłączyć kabel zasilania.

Wskazówka
Biała dźwignia przełączająca na głowicy sil-
nika zaworu przełączającego musi znajdo-
wać się w pozycji wyjściowej.

7.2 Napełnianie i odpowietrzanie obiegu solanki

7.2.1 Mieszanie płynu solankowego

Płyn solankowy składa się z wody, zmieszanej z koncentra-
tem płynu przeciw zamarzaniu. Rodzaj stosowanego płynu
solankowego zależy od regionu. Informacje należy uzyskać
we właściwych instytucjach.

Vaillant zezwala na eksploatację pompy ciepła tylko z wy-
mienionymi płynami solankowymi.

Alternatywnie w firmie Vaillant można również zamówić od-
powiednie gotowe mieszanki do pomp ciepła.
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▶ Należy stosować również zbiornik do mieszania o odpo-
wiednim rozmiarze.

▶ Starannie wymieszać glikol etylenowy z wodą.

Zatwierdzone źródło otoczenia

Ziemia / moduł
wody gruntowej

Kolektor
powietrza i

solanki

Ilość solanki 30 % obj. 44 % obj.

Ilość wody 70 % obj. 56 % obj.

Temperatura krysta-
lizacji wody* wodnej
mieszaniny glikolu
etylenowego

-16 °C -30 °C

Ochrona przed ni-
skimi temperaturami*
wodnej mieszaniny
glikolu etylenowego

-18 °C -33,5 °C

* temperatura krysta-
lizacji wody

** ochrona przed ni-
skimi temperaturami

Od tej temperatury w płynie solan-
kowym powstają pierwsze kryształki
lodu.
W tej temperaturze połowa objętości
cieczy zamarza, tworzy się zawie-
sina lodowa.

▶ Sprawdzić proporcję mieszaniny płynu solankowego.
– Materiały robocze: Refraktometr

W przypadku wymagań specjalnych dla ziemi i wody grun-
towej jako źródło ciepła firma Vaillant zezwala również na
poniższe nośniki ciepła:

– roztwór wodny 33 % ± 1 % obj. glikolu propylenowego

7.2.2 Napełnianie obiegu solanki

66

48

62

71

37 A

B

42a

6361
33

67
65

33 Filtr zanieczyszczeń

37 Automatyczny separator
powietrza

42a Zawór bezpieczeństwa
solanki

48 Manometr (opcjonalny)

61 Zawór odcinający

62 Zawór odcinający

63 Zawór odcinający

65 Zbiornik kolektora so-
lanki

66 Zbiornik solanki

67 Pompa do napełniania

71 Membranowe naczynie
rozszerzalnościowe
solanki

A Od źródła ciepła do
pompy ciepła (solanka
ciepła)

B Od pompy ciepła do
źródła ciepła (solanka
zimna)

1. Zamontować filtr zanieczyszczeń (33) w przewodzie
ciśnieniowym.

2. Podłączyć przewód ciśnieniowy pompy do napełniania
do zaworu odcinającego (62).

3. Zamknąć zawór odcinający (63).
4. Otworzyć zawór odcinający (62).
5. Podłączyć wąż z końcówką włożoną do płynu solanko-

wego do zaworu odcinającego (61).
6. Otworzyć zawór odcinający (61).

Ostrożnie!
Ryzyko szkód materialnych spowodowane
przez nieprawidłowy kierunek napełniania!

Napełnianie pompy obiegu solanki w kie-
runku przeciwnym do przepływu może spo-
wodować efekt turbiny z uszkodzeniem elek-
troniki pompy.

▶ Upewnić się, że pompa obiegu solanki
jest napełniania w kierunku przepływu.

7. Wlać płyn solankowy za pomocą pompy do napełniania
(67) ze zbiornika solanki (66) do obiegu solanki.

7.2.3 Odpowietrzanie obiegu solanki

1. Uruchomić pompę do napełniania (67), aby napełnić i
przepłukać obieg solanki.

2. Pozostawić pompę do napełniania (67) pracującą przez
co najmniej 10 minut, aby zapewnić wystarczające na-
pełnienie i płukanie.

3. Następnie podłączyć zawory odcinające (61) i (62) oraz
odłączyć pompę do napełniania (67).

4. W razie potrzeby powtórzyć płukanie.
5. Otworzyć zawór odcinający (63).

7.2.4 Wytwarzanie ciśnienia w obiegu solanki

1. Ustawić obieg solanki z pompą do napełniania (67) pod
ciśnieniem.

Wskazówka
Do zapewnienia sprawnej eksploatacji
obiegu solanki wymagane jest ciśnienie
napełnienia 0,17 MPa (1,7 bar). Zawór
bezpieczeństwa otwiera się przy ciśnieniu
0,3 MPa (3 bar).

2. Odczytać ciśnienie na manometrze (w zakresie klienta).
– Zakres ciśnienia roboczego płynu solankowego:

0,07 … 0,20 MPa (0,70 … 2,00 bar)
3. Wytworzyć ciśnienie w obiegu solanki, dolewając płyn

solankowy przez pompę do napełniania po otwarciu
zaworu odcinającego (62).

4. W razie potrzeby zmniejszyć ciśnienie w obiegu solanki,
spuszczając płyn solankowy po otwarciu zaworu odci-
nającego (61).

5. Sprawdzić ciśnienie napełniania obiegu solanki na ekra-
nie pompy ciepła.

6. W razie potrzeby powtórzyć czynności.
7. Zdjąć obydwa węże z zaworów (61) i (62).
8. Wykonać kolejne odpowietrzanie po uruchomieniu

pompy ciepła.
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9. Na zbiorniku z pozostałym płynem solankowym umie-
ścić informacje dotyczące typu płynu solankowego i
ustawionego stężenia.

10. Przekazać zbiornik z pozostałym płynem solankowym
do przechowania. Poinformować użytkownika o niebez-
pieczeństwie poparzeń chemicznych podczas korzysta-
nia z płynu solankowego.

8 Instalacja elektryczna

Niebezpieczeństwo!
Zagrożenie życia wskutek porażenia prą-
dem elektrycznym z powodu niefachowej
instalacji elektrycznej!

▶ Instalację elektryczną mogą wykonywać
tylko certyfikowani elektrycy ze specjal-
nymi uprawnieniami i doświadczeniem.

▶ Opisane prace instalacyjne należy wyko-
nać fachowo.

Niebezpieczeństwo!
Zagrożenie życia wskutek porażenia prą-
dem elektrycznym z powodu niesprawnego
wyłącznika ochronnego różnicowo-prądo-
wego!

Wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe
mogą być niesprawne w niektórych przypad-
kach.

▶ Jeśli w celu zapewnienia zgodnej z nor-
mami ochrony osób i przeciwpożarowej
wymagane są wyłączniki ochronne różni-
cowo-prądowe, należy stosować wyłącz-
niki ochronne różnicowo-prądowe czułe
na prąd impulsowy typu A lub wyłączniki
ochronne różnicowo-prądowe czułe na
wszystkie prądy typu B.

Niewłaściwe urządzenie oddzielające

Prawidłowe urządzenie oddzielające

Ostrożnie!
Ryzyko strat materialnych spowodowane
nieodpowiednim urządzeniem elektrycznym
oddzielającym

Przyłącze elektryczne musi być odłączane
za pomocą odłączanego trójbiegunowo urzą-
dzenia oddzielającego (w zakresie klienta),
z rozwarciem styków co najmniej 3 mm (np.
wyłącznik zabezpieczenia linii).

▶ Upewnić się, że w zakresie klienta za-
montowane jest urządzenie oddzielające
z podłączonymi bezpiecznikami, które w
przypadku rozłączenia jednego bezpiecz-
nika odłączy również wszystkie pozostałe
bezpieczniki.

▶ Należy przestrzegać technicznych warunków przyłącze-
niowych dla podłączania do sieci niskiego napięcia ope-
ratora sieci zasilania.

▶ Ustalić wymagane przekroje przewodów na podstawie
wartości podanych w danych technicznych dla maksy-
malnej mocy znamionowej.

▶ Uwzględnić zawsze warunki instalacyjne (w zakresie
klienta).

▶ Podłączyć produkt przez przyłącze stałe oraz wyłącznik o
rozwarciu styków co najmniej 3 mm (np. bezpieczniki lub
wyłącznik mocy).

▶ Zainstalować urządzenie oddzielające bezpośrednio
obok pompy ciepła.

▶ Podłączyć produkt zasilania do sieci prądu trójfazowego
400 V za pomocą przewodu neutralnego i uziemiającego
zgodnie z fazami i danymi na tabliczce znamionowej.

▶ Zabezpieczyć to przyłącze za pomocą dokładnie takich
wartości, jakie zostały podane w danych technicznych.

▶ Jeśli przepisy lokalnego operatora sieci zasilania stano-
wią, że pompa ciepła powinna być sterowana sygnałem
odcinającym, należy zamontować odpowiedni, wskazany
przez operatora sieci zasilania przełącznik stykowy.

▶ Zwrócić uwagę, aby nie przekroczyć maksymalnej długo-
ści przewodów czujnika, np. odbiornika DCF VRC, wyno-
szącej 50 m.

▶ Przewody przyłączeniowe z napięciem sieciowym oraz
przewody czujników lub magistrali o długości powyżej
10 m należy poprowadzić oddzielnie. Najmniejsza odle-
głość przewodu niskiego napięcia i przewodu sieciowego
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przy długości przewodu > 10 m: 25 cm. Jeśli nie ma ta-
kiej możliwości, należy użyć przewodu ekranowanego.
Ułożyć ekranowanie z jednej strony na blasze skrzynki
elektronicznej produktu.

▶ Nie używać wolnych zacisków pompy ciepła do łączenia
dalszego okablowania.

30 mm max.

1 2

1 Przewody przyłącze-
niowe

2 Izolacja

▶ Odkryć zewnętrzną powłokę przewodów elastycznych
maksymalnie tylko na 3 cm.

▶ Zamocować żyły w zaciskach przyłączeniowych.
– Maks. moment dokręcania zacisków przyłączenio-

wych: 1,2 Nm

8.1 Układanie przewodów eBUS

1. Ułożyć przewody eBUS w kształcie gwiazdy od puszki
rozgałęźnej do poszczególnych produktów.

2. Podczas układania zwrócić uwagę, aby nie układać
przewodów eBUS równolegle do przewodów podłącze-
nia sieci.
– Średnica przewodu: ≥ 0,75 mm²

8.2 Otwieranie skrzynki elektronicznej

A

C

B

1. Wykręcić śrubę.
2. Ściągnąć pokrywę dolną do przodu i podnieść ją do

góry.

8.3 Skrzynka elektroniczna

1

5

34

2

1 Łącznik magistralowy
VR 32 modulujący
(opcjonalny)*
* Jeśli w regulatorze
systemu w wybranym
schemacie systemu
przewidziany jest ten
osprzęt, można go
podłączyć tutaj.

2 Płytka elektroniczna
regulatora

3 Moduł wielofunkcyjny
VR 40 (2 z 7) (opcjo-
nalny)**
** Przekaźnik 1 służy
jako przyłącze błędu
styku/wyjścia alarmu
pompy ciepła. Funkcję
przekaźnika 2 można
ustawiać w regulatorze
systemu.

4 Płytka elektroniczna
ogranicznika prądu
rozruchowego

5 Płytka elektroniczna
przyłącza sieciowego

8.4 Podłączanie zasilania elektrycznego

1. Poprowadzić przewody zasilania przez otwory w
ściance tylnej produktu.

2. Poprowadzić przewody przez produkt, przez pasujące
odciążenia, do zacisków płytki elektronicznej przyłącza
sieciowego lub regulatora.

3. Wykonać okablowanie przyłączy tak jak przedstawiono
na poniższych planach połączeń.

Wskazówka
Ustawianie schematu połączeń nie jest moż-
liwe na regulatorze ani na pulpicie sterowa-
nia pracą urządzenia pompy ciepła.

4. Dokręcić odciążenia.
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8.4.1 Podłączanie zasilania stałego 3 N PE 400 V

▶ Podłączyć zasilanie stałe do głównego przyłącza siecio-
wego (X101). (→ strona 38)

8.4.2 Podłączanie dwuobwodowego zasilania
elektrycznego taryfy specjalnej -
3 N PE 400 V

1. Zdjąć zainstalowany fabrycznie przewód mostkujący z
X103 do X102. (→ strona 39)

2. Wyciągnąć wtyk ze styku X110A i włożyć go w styk
X110B.

◁ Do płytki elektronicznej regulatora (X110) napię-
cie jest doprowadzane przez przewód mostkujący
X110B.

3. Podłączyć zasilanie odcinane do przyłącza sieciowego
X101.

4. Podłączyć zasilanie stałe do przyłącza sieciowego
X102.

8.4.3 Podłączanie dwuobwodowego zasilania
elektrycznego taryfy specjalnej -
3 N PE 400 V

1. Zdjąć zainstalowany fabrycznie przewód mostkujący z
X110A do X110. (→ strona 40)

2. Podłączyć zasilanie stałe do przyłącza sieciowego
X110.

3. Podłączyć zasilanie odcinane do przyłącza sieciowego
X101.

◁ Przez zainstalowany fabrycznie przewód mostku-
jący od X103 do X102 zasilanie odcinające jest do-
prowadzane również do elektrycznego ogrzewania
dodatkowego.

8.4.4 Podłączanie dwuobwodowego zasilania
elektrycznego taryfy pompy ciepła
3 N PE 400 V

1. Zdjąć zainstalowany fabrycznie przewód mostkujący z
X103 do X102. (→ strona 41)

2. Podłączyć zasilanie stałe do przyłącza sieciowego
X101.

◁ Płytkę elektroniczną regulatora odblokowuje się
przez zainstalowany fabrycznie przewód mostkujący
od X110A do X110 i w ten spsób zostaje doprowa-
dzone do niej napięcie.

3. Podłączyć zasilanie odcinane do przyłącza sieciowego
X102.

8.4.5 Podłączanie zewnętrznego przełącznika
ciśnienia solanki

W niektórych przypadkach, np. w strefach ochrony ujęć
wody pitnej, lokalne instytucje wymagają przepisami instalo-
wanie zewnętrznego przełącznika ciśnienia solanki, który
wyłącza obieg czynnika chłodniczego, kiedy ciśnienie w
obiegu solanki spadnie poniżej określonego poziomu. W
przypadku wyłączenia przez przełącznik ciśnienia solanki, na
ekranie pojawi się komunikat o błędzie.

▶ Zdjąć przewód mostkujący na wtyku X131 (Source Moni-
toring) na płytce elektronicznej przyłącza sieciowego.

▶ Podłączyć zewnętrzny przełącznik ciśnienia solanki do
obydwu zacisków X131 (Source Monitoring) na płytce
elektronicznej przyłącza sieciowego.
– Napięcie nominalne zewnętrznego przełącznika war-

tości zadanej ciśnienia: 230 V 50 Hz
– Zakres prądu zewnętrznego przełącznika wartości

zadanej ciśnienia (rms): 1 … 5 mA

8.4.6 Podłączanie maksymalnego termostatu

W niektórych przypadkach bezpośrednio zasilanego ogrze-
wania podłogowego wymagany jest maksymalny termostat
(w zakresie klienta).

▶ Zdjąć przewód mostkujący na wtyku S20 zacisku X100
na płytce elektronicznej regulatora.

▶ Podłączyć tam maksymalny termostat.

8.4.7 Podłączanie zewnętrznej pompy studziennej

2

1

Lb La N

Do podłączenia zewnętrznej pompy studziennej służy przyłą-
cze zestyków zmiennych X143 (1) z funkcją Lb, La, N, PE.

Lb jest zestykiem rozwiernym. Jeśli zestyk przekaźnika do
pompy studziennej jest zamknięty, na Lb nie ma napięcia.

La jest zestykiem zwiernym. Jeśli zestyk przekaźnika do
pompy studziennej jest zamknięty, na La jest napięcie.

Przyłącze X200 (2) opcjonalnych czujników temperatury
dostępnych jako osprzęt ma opis RR dla przyłączy powrotu i
VV dla przyłączy zasilania.

▶ Podłączyć zewnętrzną pompę studzienną do przyłącza
X143.
– Maks. moc załączania na wyjściu wtykowym: 1 A

▶ Podłączyć czujniki temperatury do zacisków VV (studnia
ssawna) i RR (studnia spływowa).

Wskazówka
Do tych czujników temperatury w celu kontroli
źródła ciepła nie są podłączone żadne funkcje.
Wyświetlają się tylko na ekranie.
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8.4.8 Podłączanie czujnika temperatury
zewnętrznego zasobnika c.w.u. (opcjonalnie)

1

2

▶ Podłączyć kabel czujnika temperatury VR 10 dostępnego
jako osprzęt do gniazda (1) na wtyku (2). Zastosować
odciążenie, przez które poprowadzony jest przewód na-
pięcia sieciowego.
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8.5 Płytka elektroniczna przyłącza sieciowego

Wskazówka
Łączny pobór prądu wszystkich podłączonych odbiorników zewnętrznych (m.in. X141, X143, X144, X145) nie
może przekraczać 2,4 A!

1 2 3 4 5 6

7

8

10

9

11

24

23

26

25

13

14

15

16

17

18

20 192122

12

27

1 [X102] przyłącze sieciowe 400 V wewnętrznego
elektrycznego ogrzewania dodatkowego

2 [X110B] mostek opcjonalny do X110 (zasilanie 230
V elektroniki)

3 [X120] opcjonalne zasilanie 230 V anody ochronnej
(active tank anode)

4 [F1] bezpiecznik F1 T 4A/250 V (zabezpiecza ob-
ciążenia 230 V płytki elektronicznej zasilania siecio-
wego)

5 [X110] przyłącze sieciowe elektroniki 230 V płytki
elektronicznej przyłącza sieciowego (TB) i płytki
elektronicznej regulatora (HMU)

6 [X110A] mostek do X110 (zasilanie 230 V elektro-
niki)

7 [X101] główne przyłącze sieciowe 400 V sprężarki

8 [X103] mostek do zasilania wewnętrznych ogrzewań
dodatkowych (jeśli sprężarka i ogrzewanie dodat-
kowe są w takiej samej taryfie)
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9 [X145] zewnętrzne ogrzewanie dodatkowe

10 [X1A] zasilanie 230 V płytki elektronicznej regulatora

11 [X144] zewnętrzny zawór 3-drogowy

12 [X105] przyłącze sprężarki z ogranicznikiem prądu
rozruchowego

13 [X20A] przyłącze przewodu komunikacji płytki elek-
tronicznej regulatora

14 Dioda świecąca wyłącznika bezpieczeństwa sprę-
żarki

15 [X201] (nieużywany)

16 [X200] opcjonalne czujniki temperatury modułu wody
gruntowej

17 [X203] opcjonalny czujnik temperatury zasilania
obiegu grzewczego przy pasywnym module chłodze-
nia

18 [X202] (nieużywany)

19 [X90] (nieużywany)

20 [X140] przyłącze zaworu 3-drogowego przełączają-
cego dla pasywnego modułu chłodzenia

21 [X142] 3-drogowy zawór mieszacza pasywnego
modułu chłodzenia

22 [X104] przyłącze wewnętrznego elektrycznego
ogrzewania dodatkowego

23 [X131] przyłącze opcjonalnego zewnętrznego prze-
łącznika wartości zadanej ciśnienia

24 [X750] ogranicznik przegrzewu STB wewnętrznego
elektrycznego ogrzewania dodatkowego

25 Dioda świecąca wyłącznika bezpieczeństwa elek-
trycznego ogrzewania dodatkowego

26 [X141] wygenerowanie sygnału przy aktywnym
trybie chłodzenia

27 [X143] pompa studzienna
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8.6 Płytka elektroniczna regulatora

1 2 3 4 5 6 7

8

9

24

23

22
11

10

14

15

16

17

18

19

2021

13

12

1 [X23] przyłącze EEV (zawór rozprężny)

2 [X40] wtyk krawędziowy VR40 (przewody elek-
tryczne)

3 [X51] wtyk krawędziowy przyłącza ekranu

4 [X30] połączenie eBUS/złącze diagnostyczne
(VR 900)

5 [X25] wtyk Modbus, do sterowania ogranicznika
prądu rozruchowego

6 [X31] (nieużywany)

7 [X24] (nieużywany)

8 [X41] wtyk krawędziowy zewnętrznych czujników
(czujnik temperatury zewnętrznej, DCF, czujnik sys-
temu, wejście wielofunkcyjne (ustawiane w regulato-
rze systemu))

9 [X26] wiązka kablowa czujnika

10 [X100/S20] maksymalny termostat
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11 [X100/S21] kontakt z EVU

12 [X100/BUS] magistrala BUS

13 [X20] połączenie danych do płytki elektronicznej
przyłącza sieciowego i zasilania ogranicznika prądu
rozruchowego

14 [X14] przyłącze pompy cyrkulacyjnej

15 [X15] przyłącze wewnętrznego zaworu 3-drogowego
ciepłej wody (DHW)

16 [X13] przyłącze wewnętrznej pompy obiegu solanki

17 [X16] przyłącze wewnętrznej pompy obiegu grzew-
czego

18 [X11] przyłącze wewnętrznego zaworu 4-drogowego

19 [X1] zasilanie 230 V płytki elektronicznej regulatora

20 [F1] bezpiecznik F1 T 4A/250 V

21 [X12] wtyk krawędziowy zasilania 230 V do opcjo-
nalnego VR 40

22 [X22] przyłącze wiązki kablowej czujnika (m.in. przy-
łącze wewnętrznego czujnika temperatury zasobnika
VR 10 i zaworu EVI)

23 [X21] przyłącze wiązki kablowej czujnika

24 [X90] (nieużywany)
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8.7 Podłączanie regulatora systemu i osprzętu do
elektroniki

1. Zamontować regulator systemu zgodnie z dołączoną
instrukcją instalacji.

2. Otworzyć skrzynkę elektroniczną. (→ strona 22)
3. Wykonać okablowanie. (→ strona 29)
4. Podłączyć regulator i osprzęt zgodnie z właściwymi

schematami systemu oraz instrukcjami instalacji.
5. Zainstalować odbiornik DCF VRC.
6. Zamknąć skrzynkę elektroniczną.

8.8 Wykonanie okablowania

Ostrożnie!
Ryzyko strat materialnych wskutek niefa-
chowej instalacji!

Podłączenie napięcia sieciowego do nie-
właściwych zacisków i zacisków wtykowych
może spowodować zniszczenie elektroniki.

▶ Nie podłączać do zacisków eBUS (+/−)
napięcia sieciowego.

▶ Podłączyć kabel sieciowy wyłącznie do
odpowiednio oznaczonych zacisków!

1. Przeprowadzić przewody przyłączeniowe do podłą-
czanych komponentów przez przepust kablowy z lewej
strony z tyłu produktu.

2. Wykorzystać tunel kablowy u góry produktu.
3. Stosować uchwyty odciążające.
4. Odpowiednio skrócić przewody przyłączeniowe.

30 mm max.

5. Aby unikać zwarć w razie przypadkowego rozłączenia
się żyły, zdjąć izolację z zewnętrznej powłoki przewo-
dów elastycznych na długości maksymalnie 30 mm.

6. Zadbać, aby izolacja żył wewnętrznych nie uległa
uszkodzeniu podczas zdejmowania zewnętrznego
płaszcza.

7. Odizolować żyły wewnętrzne tylko na odległości wyma-
ganej do uzyskania dobrego, stabilnego połączenia.

8. Aby zapobiec zwarciom spowodowanym rozłączaniem
się pojedynczych drutów, założyć na odizolowane koń-
cówki żył tulejki kablowe.

9. Przykręcić odpowiedni wtyk do przewodu przyłączenio-
wego.

10. Sprawdzić, czy wszystkie żyły są dobrze zamocowane
mechanicznie w zaciskach wtyku. W razie potrzeby
skorygować zamocowanie.

11. Podłączyć wtyk do odpowiedniego gniazda płytki elek-
tronicznej.

8.9 Instalowanie DCF VRC

▶ Zainstalować odbiornik DCF VRC zgodnie z instrukcją
instalacji regulatora systemu.

8.10 Instalowanie osprzętu opcjonalnego

1. Poprowadzić przewody przez przeloty w ściance tylnej
produktu.

2. Otworzyć skrzynkę elektroniczną. (→ strona 22)
3. Podłączyć kabel przyłączeniowy do odpowiednich wty-

ków lub gniazd wtykowych płytki elektronicznej przyłą-
cza sieciowego lub płytki elektronicznej regulatora.

4. Zabezpieczyć przewody w odciążeniach produktu.

8.11 Sprawdzenie podłączenia elektrycznego

1. Po zakończeniu instalowania wykonać kontrolę instala-
cji elektrycznej, sprawdzając dobre osadzenie i prawi-
dłową izolację elektryczną wykonanych przyłączy.

2. Zamontować pokrywę skrzynki elektronicznej.
(→ strona 22)

8.12 Zakończenie instalacji

8.12.1 Zakładanie obudowy

1. Założyć boczne części obudowy i wkręcić śruby.
2. Założyć obudowę górną na boczne części obudowy i

wsunąć ją do tyłu w wyznaczone wycięcia ścianki tylnej.
3. Zawiesić górną pokrywę przednią z kątownikami mocu-

jącymi w wycięciach w bocznych częściach obudowy i
opuścić ją.

4. Wsunąć dolną pokrywę przednią z kątownikami mo-
cującymi w wycięcia w bocznych częściach obudowy i
złożyć ją.

5. Zamontować osłonę pulpitu sterowania pracą urządze-
nia.

6. Założyć pokrycie pulpitu sterowania pracą urządzenia i
sprawdzić swobodę ruchu podczas otwierania pokrycia
w obydwie strony.

8.12.2 Sprawdzenie szczelności instalacji i ciśnienia
w instalacji

1. Po zakończeniu instalowania wykonać kontrolę instala-
cji.

2. Uruchomić produkt na podstawie dołączonej instrukcji
obsługi.

3. Skontrolować ciśnienie napełnienia i wodoszczelność
instalacji grzewczej.
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9 Uruchomienie

9.1 Zasada obsługi

→ Instrukcja obsługi

9.2 Uruchamianie pompy ciepła

▶ Włączyć doprowadzanie napięcia.

◁ Na wyświetlaczu pojawia się ekran podstawowy.

Wskazówka
Podczas ponownego uruchomienia po zaniku
napięcia lub wyłączeniu zasilania odbiornik
DCF na nowo ustawia aktualną datę i aktualną
godzinę, a jeśli nie ma odbioru DCF, wartości
te należy ustawić na nowo samemu.

9.3 Przejście przez asystenta instalacji

Asystent instalacji uruchamia się przy pierwszym włączeniu
pompy ciepła.

Menu → Poziom instalatora → Ustawienia

▶ Potwierdzić uruchomienie asystenta instalacji przyci-
skiem .

◁ Dopóki asystent instalacji jest aktywny, wszystkie sy-
gnały żądania ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody
są zablokowane.

Wskazówka
Asystenta instalacji można opuścić dopiero po
ustawieniu typu obiegu zewnętrznego.

▶ Aby przejść do następnego punktu, potwierdzić za po-
mocą .

9.3.1 Ustawianie języka

1. Aby potwierdzić ustawiony język i uniknąć przypadko-
wej zmiany języka, potwierdzić dwukrotnie przyciskiem

.

Warunki: Ustawiono nieznany język

▶ Nacisnąć jednocześnie oraz i przytrzymać je.
▶ Dodatkowo krótko nacisnąć reset .
▶ Trzymać wciśnięty przycisk i , aż na ekranie po-

jawi się możliwość zmiany języka.
▶ Wybrać żądany język.
▶ Potwierdzić zmianę dwukrotnie naciskając .

9.3.2 Ustawianie typu obiegu zewnętrznego

Można ustawić następujące typy obiegu zewnętrznego:

– Ziemia/solanka
– Powietrze/solanka
– Woda gruntowa/solanka

9.3.3 Ustawianie urządzeń technicznych
chłodzenia

Należy ustawić zainstalowane urządzenia techniczne chło-
dzenia.

Aktywne chłodzenie w przypadku stosowania ziemi/solanki
jako źródło ciepła jest ograniczone do 40 °C temperatury
wypływu solanki, aby chronić źródło otwór sondy. Jeśli tem-
peratura ta zostanie przekroczona (>40 °C), aktywny tryb
chłodzenia wyłączy się. Tę wartość graniczną może zmie-
niać tylko serwis.

9.3.4 Aktywowanie elektrycznego ogrzewania
dodatkowego

Istnieje możliwość aktywowania wewnętrznego elektrycz-
nego ogrzewania dodatkowego w następujących stopniach:

W regulatorze systemu można wybrać różne stopnie, które
odnoszą się do zakresów mocy aktywowanych na pompie
ciepła.

W regulatorze systemu można wybrać, czy należy stosować
elektryczne ogrzewanie dodatkowe do trybu ogrzewania,
przygotowania ciepłej wody lub obydwu trybów eksploatacji.
Ustawić moc maksymalną elektrycznego ogrzewania dodat-
kowego.

▶ Aktywować wewnętrzne elektryczne ogrzewanie dodat-
kowe z jednym z poniższych stopni mocy:

Stopnie mocy elektrycznego ogrzewania dodatkowego 400 V

– zewnętrzny
– 2,0 kW
– 3,5 kW
– 5,5 kW
– 7 kW
– 9 kW

9.3.5 Odpowietrzanie obiegu w budynku

▶ Uruchomić program testowy P.05, aby odpowietrzyć
obieg w budynku. (→ strona 36)

9.3.6 Odpowietrzanie obiegu zewnętrznego

▶ Uruchomić program testowy P.06, aby odpowietrzyć
obieg zewnętrzny. (→ strona 36)

Warunki: Źródło ciepła - powietrze/solanka

– Czas trwania programu ok. 1 godzinę. Oprócz
odpowietrzania program obejmuje autotest ko-
lektora powietrza i solanki z kontrolą następują-
cych punktów: usterka fazy, komunikacja z jed-
nostką zewnętrzną, ciśnienie solanki, ogranicz-
nik przegrzewu STB odmrażacza, funkcjonowanie
pompy solanki, przepływ obiegu solanki, wenty-
lator, usterka czujnika, wyrównanie temperatur,
kalibracja czujnika solanki pompy ciepła, kalibracja
czujnika solanki kolektora powietrza i solanki, za-
miana przewodów solanki, funkcja odpowietrzania
obiegu solanki

9.3.7 Numer telefoniczny instalatora

Można zapisać swój numer telefonu w menu urządzenia.

Użytkownik może sobie wyświetlić to menu informacyjne.
Numer telefoniczny może mieć długość maks. 16 cyfr i nie
może zawierać spacji. Jeśli numer telefoniczny jest krótszy,
należy zakończyć wpisywanie po ostatniej cyfrze za pomocą

.

Wszystkie cyfry z prawej strony zostaną usunięte.
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9.3.8 Zakończenie asystenta instalacji

▶ Po pomyślnym wykonaniu działania asystenta instalacji,
należy potwierdzić przyciskiem .

◁ Asystent instalacji zostanie zamknięty, a przy następ-
nym włączeniu produktu nie uruchomi się.

9.4 Wywoływanie poziomu instalatora

1. Przejść do menu → Poziom instalatora i zatwierdzić
(Ok).

2. Ustawić wartość 17 (kod) i potwierdzić za pomocą .

9.5 Regulacja temperatury wody na zasilaniu w
trybie ogrzewania

Dla zapewnienia ekonomicznej i bezzakłóceniowej eksplo-
atacji pompy ciepła ważne jest reglamentowanie uruchamia-
nia sprężarki. Za pomocą regulacji bilansu energetycznego
można zminimalizować uruchamianie pompy ciepła, nie re-
zygnując z komfortu przyjemnego klimatu w pomieszczeniu.
Tak jak w przypadku innych regulatorów ogrzewania z re-
gulacją pogodową, regulator poprzez rejestrowanie tempe-
ratury zewnętrznej określa na podstawie krzywej grzewczej
temperaturę zadaną zasilania. Obliczenie bilansu energe-
tycznego następuje na podstawie tej temperatury zadanej
zasilania oraz temperatury rzeczywistej zasilania, poprzez
zmierzenie ich różnicy na minutę i zsumowanie:

1 stopień/minuta [°min] = 1 K różnicy temperatury w ciągu 1
minuty

W przypadku określonego niedoboru ciepła (w punkcie menu
Ustawienia→ Uruch. sprężarki od ) uruchamia się pompa
ciepła i wyłącza się dopiero wtedy, kiedy doprowadzona ilość
ciepła jest równa niedoborowi ciepła. Im większa jest usta-
wiona ujemna wartość liczbowa, tym dłuższe są okresy, w
których sprężarka działa lub nie działa.

Jako dodatkowy warunek, przy różnicy temperatury rzeczy-
wistej zasilania względem temperatury zadanej zasilania
ponad 7 K sprężarka bezpośrednio włącza się lub wyłącza.
Sprężarka uruchamia się zawsze od razu po pojawieniu się
wymagania dotyczącego ogrzewania z regulatora (np. ze
względu na przedział czasowy lub zmianę z trybu urządzenia
gazowego na tryb pompy ciepła).

Warunki czasowe dla trybu sprężarki

Dla eksploatacji obowiązuje zawsze zasada:

– minimalny czas pracy: 3 min
– minimalny czas przerwy w pracy: 7 min
– minimalny czas od uruchomienia do uruchomienia:

20 min

9.6 Wywoływanie statystyk

Menu → Poziom instalatora → Menu testowe → Statystyki

– Za pomocą tej funkcji można wywołać statystyki pompy
ciepła.

9.7 Sprawdzanie funkcjonowania produktu

1. Uruchomić produkt na podstawie dołączonej instrukcji
obsługi.

2. Przejść do Menu → Poziom instalatora → Menu testu →
Programy kontrolne.

3. Sprawdzić tryb ogrzewania.
4. Sprawdzić przygotowanie ciepłej wody.
5. Sprawdzić tryb chłodzenia.

10 Dopasowanie do instalacji grzewczej

10.1 Parametry nastawcze

Asystent instalacji uruchamia się przy pierwszym włączeniu
produktu. Po zakończeniu pracy asystenta instalacji można
w menu Ustawienia m.in. dostosować dalej parametry asy-
stenta instalacji.

Menu → Poziom instalatora → Ustawienia

10.2 Ustawianie pompy wysokiej sprawności

10.2.1 Ustawianie pompy obiegu w budynku

Tryb automatyczny
Fabrycznie przepływ znamionowy zostaje osiągnięty auto-
matycznie przez regulację strumienia objętości. Ta regulacja
umożliwia efektywną eksploatację pompy obiegu w budynku,
ponieważ obroty pompy dostosowują się do oporu hydrau-
licznego systemu. Vaillant zaleca zachowanie tego ustawie-
nia.

Tryb ręczny
Menu → Poziom instalatora → Ustawienia → Konf. pompa
ob. w. og.

Menu → Poziom instalatora → Ustawienia → Konf. pompa
ob. w. chł.

Menu → Poziom instalatora → Ustawienia → Konf. pompa
ob. w. CW

Jeśli tryb automatyczny pompy nie jest potrzebny, można
ustawić tryb ręczny w menu Ustawienia dla różnych trybów
pracy. Na poniższych schematach przedstawiono, w jaki
sposób ustawienie sterowania pompy oddziałuje na dyspo-
zycyjną wysokość tłoczenia przy przepływie znamionowym
dla różnicy temperatur po stronie ogrzewania 5 K.

Ustawienie maksymalnego ciśnienia różnicowego w
obiegu w budynku
Menu → poziom instalatora → Ustawienia → Maks. wydaj-
ność pompy

Jeśli ciśnienie różnicowe w obiegu w budynku nie może
przekroczyć wartości maksymalnej, można ustawić ogra-
niczenie w menu Ustawienia w przedziale 0,02 ... 0,1 MPa
(200 ... 1000 mbar).
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10.2.2 Dyspozycyjna wysokość tłoczenia pompy
obiegu w budynku

10.2.2.1 Dyspozycyjna wysokość tłoczenia
pompy obiegu w budynku VWF 5x/4 przy
przepływie znamionowym
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10.2.2.2 Dyspozycyjna wysokość tłoczenia
pompy obiegu w budynku VWF 8x/4 przy
przepływie znamionowym
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10.2.2.3 Dyspozycyjna wysokość tłoczenia pompy
obiegu w budynku VWF 11x/4 przy
przepływie znamionowym

0

100

200

300

400

500

600

700

800

40 50 60 70 80 90 100

B

A

1
2

3

1 Źródło ciepła - powie-
trze

2 Źródło ciepła: ziemia

3 Źródło ciepła - woda
gruntowa

A Dyspozycyjna wysokość
tłoczenia w hPa (mbar)

B Moc pompy w %

10.2.2.4 Dyspozycyjna wysokość tłoczenia pompy
obiegu w budynku VWF 15x/4 przy
przepływie znamionowym
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10.2.2.5 Dyspozycyjna wysokość tłoczenia pompy
obiegu w budynku VWF 19x/4 przy
przepływie znamionowym
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10.2.3 Ustawienie pompy obiegu zewnętrznego

Jeśli różnica temperatur na stronie źródła ciepła z powodu
niewielkich strat ciśnienia (duże przekroje rury, niewielka
głębokość otworu, przy powietrzu jako źródle ciepła: krótka
odległość do kolektora powietrza i solanki) w trybie pracy
ciągłej jest niższa niż 2 K, można dostosować wydajność tło-
czenia pompy. Na poniższych schematach przedstawiono,
w jaki sposób ustawienie sterowania pompy oddziałuje na
dyspozycyjne wysokości tłoczenia przy przepływach znamio-
nowych dla różnicy temperatur 3 K po stronie źródła ciepła.

Nastawa fabryczna pompy obiegu zewnętrznego zależy od
ustawionego typu obiegu zewnętrznego oraz mocy nominal-
nej.

▶ Przejść do punktu menu Menu → Poziom instalatora →
Ustawienia → Pompa środ. w. zadana.

▶ W razie potrzeby należy zmienić nastawę fabryczną i
potwierdzić za pomocą .

10.2.4 Dyspozycyjna wysokość tłoczenia pompy
obiegu zewnętrznego

10.2.4.1 Dyspozycyjna wysokość tłoczenia pompy
obiegu zewnętrznego VWF 5x/4 przy
przepływie znamionowym
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10.2.4.2 Dyspozycyjna wysokość tłoczenia pompy
obiegu zewnętrznego VWF 8x/4 przy
przepływie znamionowym
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10.2.4.3 Dyspozycyjna wysokość tłoczenia pompy
obiegu zewnętrznego VWF 11x/4 przy
przepływie znamionowym
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10.2.4.4 Dyspozycyjna wysokość tłoczenia pompy
obiegu zewnętrznego VWF 15x/4 przy
przepływie znamionowym
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10.2.4.5 Dyspozycyjna wysokość tłoczenia pompy
obiegu zewnętrznego VWF19x/4 przy
przepływie znamionowym
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10.3 Ustawianie temperatury zasilania w trybie
ogrzewania (bez podłączonego regulatora)

1. Aktywować tryb ręczny.
– Menu → Poziom instalatora → Ustawienia → Za-

twierdzenie trybu awaryjnego
2. Nacisnąć ( ).

◁ Na ekranie pojawi się temperatura zasilania w trybie
ogrzewania.

3. Zmienić temperaturę zasilania w trybie ogrzewania przy
pomocy lub .
– Maks. temperatura zadana zasilania w trybie ogrze-

wania: 75 ℃
4. Potwierdzić zmianę przy pomocy (OK).

10.4 Ustawianie temperatury zasilania w trybie
chłodzenia (bez podłączonego regulatora)

1. Aktywować tryb ręczny.
– Menu → Poziom instalatora → Ustawienia → Za-

twierdzenie trybu awaryjnego
2. Nacisnąć dwukrotnie .

◁ Na ekranie pojawi się wartość temperatury zasilania
w trybie chłodzenia.

3. Zmienić temperaturę zasilania w trybie chłodzenia przy
pomocy lub .

4. Potwierdzić zmianę przy pomocy (OK).

Wskazówka
Fabrycznie zadaną temperaturę zasilania w
pasywnym trybie chłodzenia można ustawić
od 20 °C do 16 °C.
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10.5 Przekazanie produktu użytkownikowi

▶ Objaśnić użytkownikowi położenie i funkcję urządzeń
zabezpieczających.

▶ Przeszkolić użytkownika w zakresie obsługi produktu.
▶ Zwrócić uwagę użytkownika zwłaszcza na wskazówki

bezpieczeństwa, których musi przestrzegać.
▶ Poinformować użytkownika o konieczności konserwacji

produktu zgodnie z podaną częstotliwością.
▶ Przekazać użytkownikowi wszystkie instrukcje i doku-

menty produktu do zachowania na później.

11 Przegląd i konserwacja

11.1 Wskazówki dotyczące kontroli i konserwacji

11.1.1 Przeglądy

Kontrola służy temu, aby określić rzeczywisty stan produktu
i porównać go ze stanem, jaki powinien mieć. Przeprowadza
się to przez pomiary, kontrolę, obserwacje.

11.1.2 Konserwacja

Przeprowadzanie konserwacji jest niezbędne dla usuwania
różnic między stanem rzeczywistym produktu i stanem, jaki
powinien mieć. Uzyskuje się to poprzez czyszczenie, regula-
cje lub - jeśli konieczne - wymianę pojedynczych podzespo-
łów, ulegających zużyciu eksploatacyjnemu.

11.2 Zamawianie części zamiennych

Oryginalne części produktu zostały uwzględnione podczas
certyfikacji przy badaniu zgodności. Jeżeli podczas kon-
serwacji lub naprawy nie są stosowane przebadane orygi-
nalne części zamienne Vaillant, wówczas produkt przestaje
być zgodny ze specyfikacją producenta. Dlatego bardzo
ważne jest, aby były stosowane oryginalne części zamienne
Vaillant. Informacje na temat dostępnych oryginalnych części
zamiennych Vaillant można uzyskać pod adresem kontakto-
wym podanym na ostatniej stronie.

▶ Jeżeli podczas konserwacji lub naprawy potrzebne są
części zamienne, należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne Vaillant.

11.3 Lista kontrolna przeglądów i konserwacji

W poniższej tabeli podano prace przeglądowo-konserwa-
cyjne, które należy wykonywać w określonej częstotliwości.

kat. Praca Kontrola (co
roku, najpóź-
niej w ciągu 24
miesięcy)

Konser-
wacja (co
2 lata)

1 Sprawdzić ogólny stan pro-
duktu i szczelność.

x x

2 Sprawdzić ciśnienie w
obiegu grzewczym i w
razie potrzeby dolać wodę
grzewczą.

x x

3 Sprawdzić i wyczyścić sit
zanieczyszczeń w obiegu
grzewczym.

x x

kat. Praca Kontrola (co
roku, najpóź-
niej w ciągu 24
miesięcy)

Konser-
wacja (co
2 lata)

4 Sprawdzić ilość i stężenie
płynu solankowego oraz
ciśnienie w obiegu solanki.
W razie potrzeby dolać płyn
solankowy.

x x

5 Sprawdzić poprawność
zasady działania naczynia
rozszerzalnościowego i
zaworu bezpieczeństwa w
obiegu solanki.

x x

6 Sprawdzić poprawność
zasady działania naczynia
rozszerzalnościowego i
zaworu bezpieczeństwa w
obiegu grzewczym.

x x

7 Sprawdzić nieszczelności w
obiegu solanki i grzewczym,
naprawić w razie potrzeby.

x x

11.4 Kontrola i korygowanie ciśnienia napełniania
instalacji grzewczej

Jeśli ciśnienie napełniania spadnie poniżej poziomu minimal-
nego, na ekranie wyświetli się komunikat o konserwacji.

– Minimalne ciśnienie obiegu grzewczego: ≥ 0,05 MPa
( ≥ 0,50 bar)

▶ Należy dolać wodę grzewczą, aby ponownie uruchomić
pompę ciepła, Napełnianie i odpowietrzanie instalacji
grzewczej (→ strona 19).

▶ W przypadku zaobserwowania częstych strat ciśnienia,
należy ustalić i usunąć przyczynę.

11.5 Sprawdzenie i skorygowanie ciśnienia
napełniania obiegu solanki

Jeśli ciśnienie napełniania spadnie poniżej poziomu minimal-
nego, pompa ciepła wyłączy się automatycznie, a na ekranie
wyświetli się komunikat o konserwacji.

– Minimalne ciśnienie płynu solankowego: ≥ 0,05 MPa
( ≥ 0,50 bar)

▶ Należy dolać płyn solankowy, aby ponownie uruchomić
pompę ciepła, Napełnianie obiegu solanki (→ strona 20).
– Min. ciśnienie robocze płynu solankowego:

≥ 0,07 MPa ( ≥ 0,70 bar)
▶ W przypadku zaobserwowania częstych strat ciśnienia,

należy ustalić i usunąć przyczynę.
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11.6 Wykonanie ponownego uruchomienia i
eksploatacji próbnej

Ostrzeżenie!
Niebezpieczeństwo oparzenia na gorących i
zimnych częściach!

Na wszystkich przewodach rurowych i na
elektrycznym ogrzewaniu dodatkowym ist-
nieje niebezpieczeństwo oparzeń.

▶ Przed uruchomieniem należy zamon-
tować ewentualnie zdemontowane ele-
menty obudowy.

1. Uruchomić system pompy ciepła.
2. Sprawdzić system pompy ciepła pod kątem prawidłowej

zasady działania.

12 Usuwanie usterek

12.1 Wyświetlanie monitorowania (aktualnego
statusu produktu)

Menu → Monitoring

– Przy pomocy monitoringu można wyświetlić aktualny stan
produktu.

Kody stanu - przegląd (→ strona 48)

12.2 Kontrola kodów usterek

Na ekranie wyświetla się kod błędu F.xxx. Wyświetlacz tek-
stowy objaśnia dodatkowo wskazywany kod usterki.

Kody usterek mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi
wyświetlanymi wskazaniami.

Kody usterek (→ strona 50)

Jeżeli jednocześnie występuje kilka usterek, na wyświetlaczu
odpowiednie kody usterek wyświetlają się naprzemiennie
przez dwie sekundy.

▶ Usunąć usterkę.
▶ Aby uruchomić ponownie produkt , nacisnąć reset (→ In-

strukcja obsługi).

12.3 Sprawdzanie historii usterek

Menu → Poziom instalatora → Lista usterek

Produkt jest wyposażony w historię usterek. Można tam od-
czytać dziesięć ostatnich usterek w chronologicznej kolejno-
ści.

Jeśli podłączony jest czujnik DCF, wyświetla się również
data wystąpienia usterki.

Wskazania na ekranie
– liczba usterek, które wystąpiły
– aktualnie wywołana usterka z numerem usterki F.xxx

12.4 Zerowanie historii usterek

1. Nacisnąć (Usuń).
2. Potwierdzić skasowanie pamięci usterek za pomocą

(OK).

12.5 Ponowne uruchomienie asystenta instalacji

Asystenta instalacji można uruchomić w dowolnym momen-
cie od początku, otwierając go ręcznie w menu.

Menu → Poziom instalatora → Start asystenta inst.

12.6 Stosowanie programów kontrolnych

Menu → Poziom instalatora → Menu testowe → Programy
kontroli

Przy pomocy tej funkcji można uruchamiać programy kontro-
lne.

Wskazówka
Jeśli wystąpi zakłócenie działania, programy kon-
trolne nie są wykonywane.

Aby zakończyć programy kontrolne, można w każdej chwili
nacisnąć przycisk (Przerwij).

12.7 Wykonywanie kontroli elementów
wykonawczych

Menu → poziom instalatora → Menu testowe → Test czujni-
ków/el. wykon.

Za pomocą testu czujników i podzespołów można sprawdzić
funkcję komponentów instalacji grzewczej. Mogą one jedno-
cześnie zasterować kilka podzespołów.

Jeśli nie zostanie wprowadzony wybór dotyczący zmiany,
można wyświetlić aktualne wartości zasterowania podzespo-
łów i wartości czujnika.

Zestawienie charakterystyk czujnika znajduje się w załącz-
niku.

Charakterystyki zewnętrznego czujnika temperatury VR 10
(→ strona 57)

Charakterystyki wewnętrznych czujników temperatury
(→ strona 58)

Charakterystyki czujnika temperatury zewnętrznej VRC DCF
(→ strona 59)

13 Wycofanie z eksploatacji

13.1 Okresowe wyłączenie produktu

1. Wyłączyć produkt przez zainstalowane w zakresie
klienta urządzenie oddzielające (np. bezpieczniki lub
przełączniki mocy).

2. Przestrzegać wymagań w miejscu ustawienia dotyczą-
cych ochrony przed zamarzaniem. (→ strona 13)
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13.2 Wycofanie produktu z eksploatacji

1. Wyłączyć produkt przez zainstalowane w zakresie
klienta urządzenie oddzielające (np. bezpieczniki lub
przełączniki mocy).

2. Opróżnić produkt.
3. Zutylizować produkt i środki eksploatacyjne zgodnie z

przepisami krajowymi.

14 Recykling i usuwanie odpadów

Usuwanie opakowania
▶ Zutylizować opakowania transportowe w sposób prawi-

dłowy.

Usuwanie produktu i wyposażenia
▶ Produktu ani wyposażenia nie wolno usuwać wraz z od-

padami domowymi.
▶ Utylizować produkt oraz wszelkie wyposażenie w sposób

prawidłowy.
▶ Przestrzegać wszystkich odnośnych przepisów.

14.1 Utylizacja płynu solankowego

Niebezpieczeństwo!
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodo-
wane poparzeniami chemicznymi!

Solanka glikolu etylenowego jest szkodliwa
dla zdrowia.

▶ Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
▶ Unikać wdychania, nie połykać.
▶ Nosić rękawice i okulary ochronne.
▶ Przestrzegać karty charakterystyki dołą-

czonej do solanki.

▶ Zadbać, aby płyn solankowy został przetransportowany
zgodnie z przepisami lokalnymi np. na odpowiednie miej-
sce składowania lub do przystosowanej spalarni odpa-
dów.

▶ W przypadku mniejszych ilości należy skontaktować się z
lokalnym zakładem utylizacji.

14.2 Utylizacja środka chłodzącego

W produkcie wlany jest środek chłodzący R 410 A.

▶ Środek chłodzący może utylizować tylko wykwalifikowany
instalator.

15 Serwis techniczny

Zakres stosowalności: Polska

W przypadku pytań dotyczących instalacji urządzenia lub
spraw serwisowych, prosimy o kontakt z Infolinią Vaillant.

Infolinia: 08 01 80 44 44
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Załącznik

A Zasilanie niezablokowane 3 N PE 400 V (schemat połączeń 1)

X102

X110A

X110B

X101

X103

X110

N L3 L2 L1 L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

NL

1 2

3

1 Zasilanie wewnętrznego elektrycznego ogrzewania
dodatkowego

2 Zasilanie sterowania

3 Stałe zasilanie

X110A Opcjonalne wyjście napięcia do płytki elektronicznej
regulatora (X110)

X110B Opcjonalne wyjście napięcia do płytki elektronicznej
regulatora (X110)

X101 Główne przyłącze sieciowe sprężarki

X103 Opcjonalne wyjście napięcia do wewnętrznego
elektrycznego ogrzewania dodatkowego (X102)

X102 Przyłącze sieciowe wewnętrznego elektrycznego
ogrzewania dodatkowego

X110 Przyłącze sieciowe płytki elektronicznej regulatora
pompy ciepła

To okablowanie jest zgodne ze stanem dostawy. Produkt zostaje podłączony do sieci zasilania z jedną taryfą prądu (jeden
licznik odbiornika).

Wewnętrzne elektryczne ogrzewanie dodatkowe odblokowuje się przez zainstalowany fabrycznie przewód mostkujący od
X103 do X102 i w ten sposób zostaje doprowadzone do niego napięcie.

Płytkę elektroniczną regulatora odblokowuje się przez zainstalowany fabrycznie przewód mostkujący od X110A do X110 i w
ten sposób zostaje doprowadzone do niej napięcie.
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B Dwuobwodowe zasilanie elektryczne taryfy specjalnej A -
3 N PE 400V (schemat połączeń 2)

NL

X102

X110AX110B

X101

X103

X110

N L3 L2 L1 L1 L2 L3 N

1 2

3

1 Stałe zasilanie wewnętrznego elektrycznego ogrze-
wania dodatkowego

2 Zasilanie sterowania

3 Odcięte zasilanie

X110A Opcjonalne wyjście napięcia do płytki elektronicznej
regulatora (X110)

X110B Opcjonalne wyjście napięcia do płytki elektronicznej
regulatora (X110)

X101 Główne przyłącze sieciowe sprężarki

X103 Opcjonalne wyjście napięcia do wewnętrznego
elektrycznego ogrzewania dodatkowego (X102)

X102 Przyłącze sieciowe wewnętrznego elektrycznego
ogrzewania dodatkowego

X110 Przyłącze sieciowe płytki elektronicznej regulatora
pompy ciepła

W takim przypadku pompa ciepła jest eksploatowana przy wykorzystaniu dwóch taryf energetycznych (dwa liczniki odbiorni-
ków).

Stałe zasilanie zapewnia eksploatację wewnętrznego elektrycznego ogrzewania dodatkowego oraz płytki elektronicznej re-
gulatora pompy ciepła przez własny licznik prądu.

Dodatkowe zasilanie odcinające sprężarki odbywa się przez drugi licznik prądu i może zostać przerwane przez operatora
sieci zasilania w godzinach szczytowych. Czas trwania i częstotliwość wyłączania ustala operator sieci zasilania lub należy
to z nim uzgodnić.
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C Dwuobwodowe zasilanie elektryczne taryfy specjalnej B -
3 N PE 400V (schemat połączeń 3)

X102

X110A

X110B

X101

X103

X110

N L3 L2 L1
NL

L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

1 2

3

1 Odcięte zasilanie wewnętrznego elektrycznego
ogrzewania dodatkowego

2 Stałe zasilanie sterowania

3 Odcięte zasilanie

X110A Opcjonalne wyjście napięcia do płytki elektronicznej
regulatora (X110)

X110B Opcjonalne wyjście napięcia do płytki elektronicznej
regulatora (X110)

X101 Główne przyłącze sieciowe sprężarki

X103 Opcjonalne wyjście napięcia do wewnętrznego
elektrycznego ogrzewania dodatkowego (X102)

X102 Przyłącze sieciowe wewnętrznego elektrycznego
ogrzewania dodatkowego

X110 Przyłącze sieciowe płytki elektronicznej regulatora
pompy ciepła

W takim przypadku pompa ciepła jest eksploatowana przy wykorzystaniu dwóch taryf energetycznych (dwa liczniki odbiorni-
ków).

Stałe zasilanie zapewnia eksploatację odbiorników dodatkowych (pomp obiegowych, regulatorów itd.) przez własny licznik
prądu.

Dodatkowe zasilanie odcinające sprężarki i wewnętrznego elektrycznego ogrzewania dodatkowego odbywa się przez drugi
licznik prądu i może zostać przerwane przez operatora sieci zasilania w godzinach szczytowych. Czas trwania i częstotli-
wość wyłączania ustala operator sieci zasilania lub należy to z nim uzgodnić.
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D Dwuobwodowe zasilanie elektryczne taryfy pompy ciepła
3 N PE 400 4V (schemat połączeń 4)

X102

X110A

X110B

X101

X103

X110

N L3 L2 L1 L1 L2 L3 N
NL

1 2

3

1 Odcięte zasilanie wewnętrznego elektrycznego
ogrzewania dodatkowego

2 Zasilanie sterowania

3 Stałe zasilanie

X110A Opcjonalne wyjście napięcia do płytki elektronicznej
regulatora (X110)

X110B Opcjonalne wyjście napięcia do płytki elektronicznej
regulatora (X110)

X101 Główne przyłącze sieciowe sprężarki

X103 Opcjonalne wyjście napięcia do ogrzewania dodat-
kowego (X102)

X102 Przyłącze sieciowe wewnętrznego elektrycznego
ogrzewania dodatkowego

X110 Przyłącze sieciowe płytki elektronicznej regulatora
pompy ciepła

W takim przypadku pompa ciepła jest eksploatowana przy wykorzystaniu dwóch taryf energetycznych (dwa liczniki odbiorni-
ków).

Stałe zasilanie zapewnia eksploatację sprężarki oraz płytki elektronicznej regulatora pompy ciepła przez własny licznik
prądu.

Dodatkowe zasilanie odcinające wewnętrznego elektrycznego ogrzewania dodatkowego odbywa się przez drugi licznik
prądu i może zostać przerwane przez operatora sieci zasilania w godzinach szczytowych. Czas trwania i częstotliwość
wyłączania ustala operator sieci zasilania lub należy to z nim uzgodnić.

E Przegląd poziomu instalatora

Ekran ustawień Wartości Jednostka Skok, wybór, objaśnie-
nie

Nastawa fa-
bryczna

Ustawienie

min. maks.

Poziom instalatora →

Wprowadź kod 00 99 1 (kod dla instalatora
17)

00

Poziom instalatora → Lista usterek →

F.086 – F.1120
1) Usuń

1)
Patrz przegląd kodów błędu
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Ekran ustawień Wartości Jednostka Skok, wybór, objaśnie-
nie

Nastawa fa-
bryczna

Ustawienie

min. maks.

Poziom instalatora → Menu testów → Statystyka →

Godziny sprężarki aktualna wartość h

Starty sprężarki aktualna wartość

Pompa ob. wewn. godz. aktualna wartość h

Pompa ob. wew. uruch. aktualna wartość

Pompa środ. godz. aktualna wartość h

Pompa środ. uruchom. aktualna wartość

Zawór 4-drogowy stand. aktualna wartość h

Zawór 4-drogowy op. prz. aktualna wartość

Wentylator 1 godz. aktualna wartość h

Wentylator 1 uruchomienia aktualna wartość

Odladzacz 1 godz. aktualna wartość h

Odladzacz 1 op. przeł. aktualna wartość

Wentylator 2 godz. aktualna wartość h

Wentylator 2 uruchomienia aktualna wartość

Odladzacz 2 godz. aktualna wartość h

Odladzacz 2 op. przeł. aktualna wartość

Mieszacz chł. kroki aktualna wartość

Kroki EEV el. zawór rozprężny
kroki

aktualna wartość

Kroki EEV-VI el. zawór rozprężny
wtr. kroki

aktualna wartość

Przełącz. VUV c. woda aktualna wartość

Pompa studz. godz. aktualna wartość h

Pompa studz. uruchom. aktualna wartość

Zas. Grzałka elektryczna aktualna wartość kWh

Przełączenia grz. el. aktualna wartość

Godz. ekspl. Grzałka elektryczna aktualna wartość h

Poziom instalatora → Menu testów → Programy kontroli →

P.01 tryb ogrzewania Wybór

P.02 tryb chłodzenia Wybór

P.03 przygotowanie ciepłej wody Wybór

P.04 grzałka elektryczna Wybór

P.05 odpowietrzanie obiegu w
budynku

Wybór

P.06 odpowietrzanie obiegu ze-
wnętrznego

Wybór

P.07 odpowietrzanie obiegu ze-
wnętrznego i w budynku

Wybór

P.08 odmrażanie ręczne Wybór

Poziom instalatora → Menu testowe → Test czujników / el. wykon. →

Podzespoły

Podzespoły obiegu w budynku

T.01 Pompa obiegu w bud. moc 0 100 % 5, wyłączony wyłączona

T.02 Priorytetowy zawór dwukier.
ciepłej wody

Ogrzewa-
nie

Ciepła
woda

Instalacja grzewcza,
ciepła woda

Ogrzewanie

1)
Patrz przegląd kodów błędu
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Ekran ustawień Wartości Jednostka Skok, wybór, objaśnie-
nie

Nastawa fa-
bryczna

Ustawienie

min. maks.

T.03 Priorytetowy zawór dwukier.
chłodzenia (tylko przy pasywnym
chłodzeniu!)

Ogrzewa-
nie

Chłodze-
nie

Ogrzewanie, chłodzenie Ogrzewanie

Podzespoły obiegu zewnętrznego

T.14 Pompa obiegu zewn. moc 0 100 % 5 0

T.16 Mieszacz chłodzący pozycja
(tylko przy pasywnym chłodzeniu!)

zamknięty otwiera zamyka, stoi, otwiera stoi

T.17 Pompa studzienna wyłą-
czona

załącz. wyłącz., załącz. wyłączona

T.18 Wentylator 1 moc (tylko w
przypadku typu obiegu zewnętrz-
nego powietrze/solanka!)

0 100 % 5 0

T.19 Odladzacz 1 (tylko w przy-
padku typu obiegu zewnętrznego
powietrze/solanka!)

wyłą-
czona

załącz. wyłącz., załącz. wyłączona

T.20 Wentylator 2 moc (tylko w
przypadku typu obiegu zewnętrz-
nego powietrze/solanka!)

0 100 % 5 0

T.21 Odladzacz 2 (tylko w przy-
padku typu obiegu zewnętrznego
powietrze/solanka!)

wyłą-
czona

załącz. wyłącz., załącz. wyłączona

Podzespoły obiegu czynnika chłodniczego

T.32 Zawór 4-drogowy (tylko przy
chłodzeniu aktywnym!)

otwarty zamknięty otwarty, zamknięty zamknięty

T.33 Pozycja: EEV 0 100 % 5 0

T.34 Pozycja: EEV-VI 0 100 % 5 0

Inne podzespoły

T.45 Usterka wyjścia wyłą-
czona

załącz. wyłącz., załącz. wyłączona

T.46 Wyjście wielofunkc.2 wyłą-
czona

załącz. wyłącz., załącz. wyłączona

T.47 Pompa systemowa moc 0 100 % 5 0

T.48 Pompa cyrkulacyjna wyłą-
czona

załącz. wyłącz., załącz. wyłączona

T.49 Przekaźnik: chłodzenie ak-
tywne (tylko przy chłodzeniu pa-
sywnym lub aktywnym!)

wyłą-
czona

załącz. wyłącz., załącz. wyłączona

Sensory

Czujniki obiegu w budynku

T.79 Temperatura wody na dopły-
wie

−40 90 ℃ 0,1

T.80 Temperatura zasilania
chłodz. (tylko przy pasywnym
chłodzeniu!)

−40 90 ℃ 0,1

T.81 Temperatura na powrocie −40 90 ℃ 0,1

T.82 Obieg w budynku: ciśnienie 0 4,5 bar 0,1

T.83 Obieg w budynku: przepływ 0 4000 l/h 1

T.84 Styl blokujący S20 otwarty zamknięty otwarty, zamknięty zamknięty

T.85 ogranicznik przegrzewu STB,
grzałka elektryczna

zamknięty otwarty zamknięty, otwarty zamknięty

T.86 Temperatura zasobnika −40 90 ℃ 0,1

Czujniki obiegu zewnętrznego

T.97 Obieg zewnętrzny: tempera-
tura wlotowa

−40 90 ℃ 0,1

1)
Patrz przegląd kodów błędu
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Ekran ustawień Wartości Jednostka Skok, wybór, objaśnie-
nie

Nastawa fa-
bryczna

Ustawienie

min. maks.

T.98 Obieg zewnętrzny: tempera-
tura wylotowa

−40 90 ℃ 0,1

T.99 Temperatura wlot studni
(tylko w przypadku typu obiegu
zewnętrznego studnia!)

−40 90 ℃ 0,1

T.100 Temperatura wylotu studni
(tylko w przypadku typu obiegu
zewnętrznego studnia!)

−40 90 ℃ 0,1

T.101 Obieg zewnętrzny: ciśnienie 0 4,5 bar 0,1

T.102 Błąd styku pompa obiegu
zewn.

zamknięty otwarty zamknięty, otwarty zamknięty

T.103 Obieg zewnętrzny: czujnik
kontrolny ciśnienia (tylko w przy-
padku typu obiegu zewnętrznego
grunt/glikol!)

zamknięty otwarty zamknięty, otwarty zamknięty

T.105 Temp. wlotu powietrza ze-
spół wentylatora 1 (tylko w przy-
padku typu obiegu zewnętrznego
powietrze/solanka!)

−40 90 ℃ 0,1

T.106 Temp. wylotu solanki zespół
wentylatora 1 (tylko w przypadku
typu obiegu zewnętrznego powie-
trze/solanka!)

−40 90 ℃ 0,1

T.107 STB zespół wentylatora 1
(tylko w przypadku typu obiegu
zewnętrznego powietrze/solanka!)

zamknięty otwarty zamknięty, otwarty zamknięty

T.108 Temp. wlotu powietrza ze-
spół wentylatora 2 (tylko w przy-
padku typu obiegu zewnętrznego
powietrze/solanka!)

−40 90 ℃ 0,1

T.109 Temp. wylotu solanki zespół
wentylatora 2 (tylko w przypadku
typu obiegu zewnętrznego powie-
trze/solanka!)

−40 90 ℃ 0,1

T.110 STB zespół wentylatora 2
(tylko w przypadku typu obiegu
zewnętrznego powietrze/solanka!)

zamknięty otwarty zamknięty, otwarty zamknięty

Czujniki obiegu czynnika chłodniczego

T.121 Temperatura wylotu sprę-
żarki

−40 135 ℃ 0,1

T.122 Temperatura wlotu sprę-
żarki

−40 90 ℃ 0,1

T.123 Temperatura wlot EEV-VI −40 90 ℃ 0,1

T.124 Temperatura wylot EEV-VI −40 90 ℃ 0,1

T.127 Wysokie ciśnienie 0 47 bar (abs) 0,1

T.128 Temperatura kondensacji −40 70 ℃ 0,1

T.129 Niskie ciśnienie 0 47 bar (abs) 0,1

T.130 Temperatura parowania −40 90 ℃ 0,1

T.131 Wartość zadana przegrza-
nia

−40 90 K 0,1

T.132 Wartość rzeczywista prze-
grzania

−40 90 K 0,1
do 20 K są to normalne
parametry robocze

T.134 Przeł. wys. ciśnienia zamknięty otwarty zamknięty, otwarty zamknięty

T.135 Przełącznik temp. wylot
sprężarki

zamknięty otwarty zamknięty, otwarty zamknięty

1)
Patrz przegląd kodów błędu
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Ekran ustawień Wartości Jednostka Skok, wybór, objaśnie-
nie

Nastawa fa-
bryczna

Ustawienie

min. maks.

Inne czujniki

T.146 Temperatura zewn. −40 90 ℃ 0,1

T.147 Status DCF aktualna wartość brak sygnału DCF
weryfikuję sygnał DCF
prawidłowy sygnał DCF

T.148 Temperatura systemu −40 90 ℃ 0,1

T.149 Wejście wielofunkc. zamknięty otwarty zamknięty, otwarty otwarty

Poziom instalatora → Ustawienia →

Język Aktualny język 01 Deutsch
02 English
03 Français
04 Italiano
05 Dansk
06 Nederlands
15 Svenska
22 Slovenščina

02 English

Dane kontaktowe telefon Numer telefonu 0 - 9

Uruch. sprężarki od −999 0 °min 1 −60

Max. temp. na powr. 30 70 ℃ 1 70

Komp. Histereza 3 15 1 7

Maks. dyspozycyjna wysokość
tłoczenia

200 1000 mbar 10 1000

Ust. pompy budynku ogrz. Auto 100 % 1 Auto

Ust. pompy budynku pas. Auto 100 % 1 Auto

Ust. pompy budynku CW Auto 100 % 1 Auto

Czas blokady zerwo. Czas blo-
kady po wł. zasilania

0 120 min 10 0

Gr. mocy. grz. elektr. ze-
wnętrzny

9 kW 400 V 3 fazy

– zewnętrzny
– 2 kW
– 3,5 kW
– 5,5 kW
– 7 kW
– 9 kW

9

1)
Patrz przegląd kodów błędu
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Ekran ustawień Wartości Jednostka Skok, wybór, objaśnie-
nie

Nastawa fa-
bryczna

Ustawienie

min. maks.

Pompa środ. w. zadana 1 100 % 1 Powie-
trze/solanka

– VWF 57/4:
55

– VWF 87/4:
78

– VWF 117/4:
86

– VWF 157/4:
47

– VWF 197/4:
68

Grunt/glikol

– VWF 57/4:
100

– VWF 87/4:
100

– VWF 117/4:
100

– VWF 157/4:
100

– VWF 197/4:
100

Studnia

– VWF 57/4:
47

– VWF 87/4:
100

– VWF 117/4:
100

– VWF 157/4:
47

– VWF 197/4:
74

Konf. wentylatora Auto, 1 100 % 1 Auto

Tryb red. hałasu went. 0 40 % 1 0

Ochr.antyzamarz. Grunt/glikol:
−14
Powie-
trze/solanka:
−28
Studnia:
+2

5 ℃ 1 Grunt/glikol: −7
Powie-
trze/solanka:
−28
Studnia: +2

Obieg zewn. typ aktualna wartość Grunt/glikol
Powietrze/solanka
Studnia

Zezw. trybu awar. wyłą-
czona

załącz. wyłącz., załącz. wyłączona

Technologia chłodz. Brak chło-
dzenia

Pas.
chłodz. w
zakresie
klienta

Brak chłodzenia
Aktywne chłodzenie
Pas. chłodzenie osprzęt
Pas. chłodz. w zakresie
klienta

0

1)
Patrz przegląd kodów błędu
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Ekran ustawień Wartości Jednostka Skok, wybór, objaśnie-
nie

Nastawa fa-
bryczna

Ustawienie

min. maks.

Nazwa urządzenia 40 44 aktualna wartość VWF 5x/4 = 40
VWF 8x/4 = 41
VWF 11x/4 = 42
157/4 = 43
197/4 = 44

Wersja oprogramowania Aktualna wartość płytki
elektronicznej regu-
latora (HMU xxxx) i
ekranu (AI xxxx)
Wersja oprogramowa-
nia płytki elektronicz-
nej przyłącza siecio-
wego TB
Wersja oprogramowa-
nia ogranicznika prądu
rozruchowego ICL
Wersja oprogramo-
wania pierwszego
zespołu wentylatora
OMU1
Wersja oprogramowa-
nia drugiego zespołu
wentylatora OMU2

xxxx.xx.xx

Poziom instalatora → Reset opcji →

Res. czasów blokady Tak, Nie Nie

Res. statystyk Tak, Nie Nie

Nastawy fabryczne Tak, Nie Nie

Poziom instalatora → Start asystenta inst. →

Język 01 Deutsch
02 English
03 Français
04 Italiano
05 Dansk
06 Nederlands
15 Svenska
22 Slovenščina

02 English

Obieg zewn. typ Wybieranie Powietrze/solanka
Grunt/glikol
Studnia

Ochr.antyzamarz. Grunt/glikol:
−14
Powie-
trze/solanka:
−28
Studnia:
+2

5 ℃ 1 Grunt/glikol: −7
Powie-
trze/solanka:
−28
Studnia: +2

Gr. mocy. Grzałka elektryczna ze-
wnętrzny

9 kW 1
400 V 3 fazy

– zewnętrzny
– 2 kW
– 3,5 kW
– 5,5 kW
– 7 kW
– 9 kW

9

1)
Patrz przegląd kodów błędu
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Ekran ustawień Wartości Jednostka Skok, wybór, objaśnie-
nie

Nastawa fa-
bryczna

Ustawienie

min. maks.

Technologia chłodz. Brak chło-
dzenia

Pas.
chłodz. w
zakresie
klienta

Brak chłodzenia
Aktywne chłodzenie
Pas. chłodzenie osprzęt
Pas. chłodz. w zakresie
klienta

Brak chłodzenia

Program testowy odpowietrzanie
obiegu zewnętrznego i w budynku

Test nie
aktywny

Test ak-
tywny

Test nie aktywny, test
aktywny

Test nie ak-
tywny

Program testowy odpowietrz.
obiegu w budynku

Test nie
aktywny

Test ak-
tywny

Test nie aktywny, test
aktywny

Test nie ak-
tywny

Program testowy odpowietrzanie
obiegu zewnętrznego

Test nie
aktywny

Test ak-
tywny

Test nie aktywny, test
aktywny

Test nie ak-
tywny

Dane kontaktowe telefon Numer telefonu 0 - 9 pusty

Zakończyć działanie asystenta
instalacji?

Tak, powrót

1)
Patrz przegląd kodów błędu

F Kody stanu - przegląd

Kod stanu Znaczenie

Wyświetlanie w odniesieniu do systemu pompy ciepła

S.34 Tryb ogrzewania ochrona przed zamarza-
niem

S.91 Komunikat serwisowy: tryb demo

S.100 Gotowość

S.101 Ogrzewanie: wyłącz. sprężarki

S.102 Ogrzewanie: spręż. zablokowana

S.103 Ogrzew.: zasilanie

S.104 Ogrzewanie: sprężarka aktywna

S.107 Ogrzewanie: wybieg

S.111 Chłodzenie: wyłącz. sprężarki

S.112 Chłodzenie: spręż. zablokowana

S.113 Chłodzenie: zasilanie tryb sprężarki

S.114 Chłodzenie: sprężarka aktywna

S.117 Chłodzenie: wybieg tryb sprężarki

S.118 Chłodzenie: zasilanie

S.119 Chłodzenie: mieszacz aktywny

S.125 Ogrzewanie: grz. elektr. aktywna

S.131 Ciepła woda: wyłączanie sprężarki

S.132 Ciepła woda: sprężarka zablok.

S.133 Ciepła woda: zasil.

S.134 Ciepła woda: sprężarka aktywna

S.135 Ciepła woda: grz. elektr. aktywna

S.137 Ciepła woda: wybieg

S.141 Ogrzewanie: wyłącz. grzałki elektrycznej

S.142 Ogrzewanie: grzałka elektr. zablokowana

S.151 Ciepła woda: wył. grzałki elektr.

S.152 Ciepła woda: grz. elektr. zablokow.

Wyświetlanie ogólnego rodzaju

S.170 Sprężarka: zanik fazy

S.171 Sprężarka: nieprawidłowa kolejność faz



Załącznik

0020213493_00 flexoTHERM Instrukcja instalacji i konserwacji 49

Kod stanu Znaczenie

S.172 Sprężarka: usterka ogranicznika prądu roz-
ruchowego

S.173 Czas blokady dostawcy energii (EVU)

S.201 Program testowy: odpowietrzanie obieg
zewn. aktywny

S.202 Program testowy: odpowietrzanie obieg w
bud. aktywny

S.203 Test podzespołu akt.

Wyświetlanie w odniesieniu do komunikacji

S.211 Błąd połączenia: ekran nie rozpoznany

S.212 Błąd połączenia: regulator nie rozpoznany

S.213 Błąd połączenia: wentylator 1 nie rozpo-
znany

S.215 Błąd połączenia: TMB nie rozpoznany

S.216 Błąd połączenia: ASB nie rozpoznany

Wyświetlanie w odniesieniu do obiegu zewnętrznego

S.242 Obieg zewnętrzny: temperatura wylotowa
za niska

S.246 Obieg zewnętrzny: ciśnienie za niskie

S.247 Obieg zewnętrzny: błąd styku pompa otw.

S.248 Zespół wentylatora: odladz. tylko wentyl.

S.249 Zespół wentylatora: odladzanie za pomocą
odladzacza

S.252 Zespół wentylatora 1: wentylator zabloko-
wany

S.253 Zespół wentyl. 1: STB otwarty

S.254 Zespół wentylatora 1: odladzanie za długie

S.255 Zespół wentylatora 1: temp. wlotu powietrza
za wysoka

S.256 Zespół wentylatora 1: temp. wlotu powietrza
za niska

S.260 Zespół wentylatora 2: wentylator zabloko-
wany

S.261 Zespół wentyl. 2: STB otwarty

S.262 Zespół wentylatora 2: odladzanie za długie

S.263 Zespół wentylatora 2: temp. wlotu powietrza
za wysoka

S.264 Zespół wentylatora 2: temp. wlotu powietrza
za niska

S.265 Obieg zewnętrzny: czujnik ciśnienia ot.

S.266 Obieg zewnętrzny: temperatura wlotowa za
wysoka

Wyświetlanie w odniesieniu do obiegu w budynku

S.272 Obieg w budynku: ograniczenie dyspoz.
wys. tłoczenia akt.

S.273 Obieg w budynku: temperatura wody na
dopływie za niska

S.274 Obieg w budynku: ciśnienie za niskie

S.275 Obieg w budynku: przepływ za niski

S.276 Obieg w budynku: styk blokujący S20
otwarty

S.277 Obieg w budynku: usterka pompy

Wyświetlanie w odniesieniu do obiegu czynnika chłodniczego

S.302 Przełącznik wysokiego ciśnienia otwarty
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Kod stanu Znaczenie

S.303 Temperatura wylotowa sprężarki za wysoka

S.304 Temperatura parowania za niska

S.305 Temperatura kondensacji za niska

S.306 Temperatura parowania za wysoka

S.308 Temperatura kondensacji za wysoka

S.311 Obieg zewnętrzny: temperatura wlotowa za
niska

S.312 Obieg w budynku: temperatura powrotu za
niska

S.313 Obieg zewnętrzny: temperatura wlotowa za
wysoka

S.314 Obieg w budynku: temperatura powrotu za
niska

S.240 Temperatura oleju za niska

Wyświetlanie w odniesieniu do obiegu elektrycznego ogrzewania
dodatkowego

S.350 Grzałka elektryczna: STB otwarty

S.351 Grzałka elektryczna: temp. wody na dopły-
wie za wysoka

S.352 Grzałka elektryczna: ciśnienie za niskie

S.353 Grzałka elektryczna: przepływ za niski

S.354 Grzałka elektryczna: zanik fazy

G Kody usterek

Wskazówka
W przypadku rzadkich usterek spowodowanych komponentami w obiegu czynnika chłodniczego należy powiado-
mić serwis.

Kod Znaczenie Przyczyna Usuwanie

F.070 nieprawidłowy numer urządzenia – Wymiana płytki regulacyjnej i płytki
wyświetlacza

– Ustawianie prawidłowego numeru
urządzenia

F.086 Obieg w budynku: styk blokujący
S20 otwarty

– Styk S20 na głównej płytce elektro-
nicznej pompy ciepła (HMU) otwarty

– Nieprawidłowe ustawienie maksy-
malnego termostatu

– Czujnik temperatury zasilania
(pompa ciepła, kocioł gazowy,
czujnik systemowy) mierzy wartości
niezgodne w dół

– Dostosowanie maksymalnej tempe-
ratury zasilania dla bezpośredniego
obiegu grzewczego przez regulator
systemu (przestrzeganie górnej gra-
nicy wyłączenia kotłów grzewczych)

– Dostosowanie wartości nastawczej
maksymalnego termostatu

– Sprawdzenie wartości czujnika

F.514 Usterka czujnika: temperatura wlotu
sprężarki – Czujnik nie jest podłączony lub zwar-

cie na wejściu czujnika

– Sprawdzenie czujnika i wymiana w
razie potrzeby

– Wymiana wiązki kabli

F.517 Usterka czujnika: temperatura wy-
lotu sprężarki

– Czujnik nie jest podłączony lub zwar-
cie na wejściu czujnika

– Sprawdzenie czujnika i wymiana w
razie potrzeby

– Wymiana wiązki kabli

F.519 Usterka czujnika: temp. powrotu
obiegu w bud.

– Czujnik nie jest podłączony lub zwar-
cie na wejściu czujnika

– Sprawdzenie czujnika i wymiana w
razie potrzeby

– Wymiana wiązki kabli

F.520 Usterka czujnika: temp. zasil.
obiegu w bud.

– Czujnik nie jest podłączony lub zwar-
cie na wejściu czujnika

– Sprawdzenie czujnika i wymiana w
razie potrzeby

– Wymiana wiązki kabli
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Kod Znaczenie Przyczyna Usuwanie

F.532 Obieg w budynku: przepływ za niski – Kurek odcinający nie został otwarty
– Pompa obiegu w budynku uszko-

dzona
– Wszystkie odbiorniki w systemie

ogrzewania są zamknięte

– Kontrola kurków odcinających i za-
worów termostatycznych

– Zapewnienie minimalnego przepływu
na poziomie 35 % znamionowego
strumienia objętości

– Kontrola funkcji pompy obiegu w
budynku

F.546 Usterka czujnika: wysokie ciśnienie – Czujnik nie jest podłączony lub zwar-
cie na wejściu czujnika

– Sprawdzenie czujnika (np. z pomocą
montera) i wymiana w razie potrzeby

– Wymiana wiązki kabli

F.583 Obieg w bud.: temp. wody na dopł.
za niska

– Zawór czterodrogowy jest zabloko-
wany mechanicznie

– Czujnik temperatury na zasilaniu jest
uszkodzony

– Powietrze w obiegu w budynku

– Sprawdzenie przepływu obiegu w
budynku

– Sprawdzenie styku wtykowego na
płytce elektronicznej i na wiązce
kabli

– Sprawdzenie prawidłowej zasady
działania czujnika (pomiar oporu na
podstawie charakterystyk czujnika)

– Wymiana czujników
– Odpowietrzanie obiegu w budynku

F.685 Błąd połączenia: regulator nie roz-
poznany

– Regulator systemu został już rozpo-
znany, ale połączenie zostało prze-
rwane

– Sprawdzenie połączenia eBUS do
regulatora systemu

F.701 Usterka czujn.: temp. wlot. obiegu
zewn.

– Czujnik nie jest podłączony lub zwar-
cie na wejściu czujnika

– Sprawdzenie czujnika i wymiana w
razie potrzeby

– Wymiana wiązki kabli

F.702 Usterka czujn.: temp. wylot obiegu
zewn.

– Czujnik nie jest podłączony lub zwar-
cie na wejściu czujnika

– Sprawdzenie czujnika i wymiana w
razie potrzeby

– Wymiana wiązki kabli

F.703 Usterka czujnika: niskie ciśnienie – Czujnik nie jest podłączony lub zwar-
cie na wejściu czujnika

– Sprawdzenie czujnika i wymiana w
razie potrzeby

– Wymiana wiązki kabli

F.704 Usterka czujnika: ciśn. obiegu w
bud.

– Czujnik nie jest podłączony lub zwar-
cie na wejściu czujnika

– Sprawdzenie czujnika i wymiana w
razie potrzeby

– Wymiana wiązki kabli

F.705 Usterka czujnika: ciśn. obiegu
zewn.

– Czujnik nie jest podłączony lub zwar-
cie na wejściu czujnika

– Sprawdzenie czujnika i wymiana w
razie potrzeby

– Wymiana wiązki kabli

F.707 Błąd połączenia: ekran nie rozpo-
znany

– Kabel niepodłączony lub podłączony
nieprawidłowo

– Ekran pulpitu sterowania pracą urzą-
dzenia uszkodzony

– Kontrola przewodu połączeniowego
między główną płytką elektroniczną
a ekranem

– Wymiana ekranu

F.708 Błąd połączenia: zespół wentylatora
1

– Brak połączenia eBUS do zespołu
wentylatora

– Kontrola połączenia eBUS do ze-
społu wentylatora
Pompa ciepła nie może być połą-
czona z eBUS przez łącznik magi-
stralowy VR 32.

– Sprawdzić pozycję przełącznika ad-
resów na płytce elektronicznej ze-
społu wentylatora 1. Wymagana po-
zycja przełącznika: 1
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F.710 Obieg zewnętrzny: temperatura
wylotowa za niska

– Pompa obiegu zewnętrznego uszko-
dzona

– Czujnik temperatury wylotu obiegu
zewnętrznego uszkodzony

– Zbyt mały strumień objętości w
obiegu zewnętrznym

– Powietrze w obiegu zewnętrznym

– Kontrola przepływu w obiegu ze-
wnętrznym

– Sprawdzenie styku wtykowego na
płytce elektronicznej i na wiązce
kabli

– Sprawdzenie prawidłowej zasady
działania czujnika (pomiar oporu na
podstawie charakterystyk czujnika)

– Wymiana czujników
– Sprawdzenie strumienia objętości

pompy obiegu zewnętrznego (opty-
malna różnica 3 K)

– Odpowietrzanie obiegu zewnętrz-
nego

F.714 Obieg zewnętrzny: ciśnienie za ni-
skie

– Utrata ciśnienia w obiegu zewnętrz-
nym z powodu wyciekania lub podu-
szek powietrznych

– Czujnik ciśnienia obiegu zewnętrz-
nego uszkodzony

– Kontrola obiegu zewnętrznego pod
kątem nieszczelności

– Dolanie czynnika roboczego (so-
lanka/woda), odpowietrzenie

– Sprawdzenie styku wtykowego na
płytce elektronicznej i na wiązce
kabli

– Kontrola czujnika ciśnienia pod ką-
tem prawidłowej zasady działania

– Wymiana czujnika ciśnienia

F.715 Obieg zewnętrzny: błąd styku
pompa otw.

– Elektronika pompy wysokiej spraw-
ności wykryła usterkę (np. praca na
sucho, blokada, przepięcie, zbyt ni-
skie napięcie) i spowodowała wyłą-
czenie z blokadą.

– Odłączyć pompę ciepła od prądu na
co najmniej 30 sekund

– Kontrola styku wtykowego na płytce
elektronicznej

– Kontrola funkcji pompy
– Odpowietrzanie obiegu zewnętrz-

nego

F.718 Zespół wentylatora 1: wentylator
zablokowany

– Brak sygnału potwierdzenia, że wen-
tylator się obraca

– Sprawdzić kanał powietrza, w razie
potrzeby usunąć blokadę

– Kontrola bezpiecznika F1 płytki elek-
tronicznej w zespole wentylatora
(OMU) i wymiana w razie potrzeby

F.719 Zespół wentyl. 1: STB otwarty – Ogranicznik przegrzewu STB odla-
dzacza jest otwarty ze względu na
za mały strumień objętości lub tem-
peraturę solanki ponad 70 °C

– Eksploatacja odladzacza poza do-
zwolonym zakresem zastosowania

– Eksploatacja odladzacza przy
nienapełnionym obiegu solanki

– Eksploatacja odladzacza przy
temperaturze solanki ponad
120 °C powoduje zadziałanie
bezpiecznika topikowego ogra-
nicznika przegrzewu STB i wy-
maga wymiany

– Kontrola obiegu pompy obiegu we-
wnętrznego

– W razie potrzeby otwarcie kurków
odcinających

Wyzerowanie ogranicznika przegrzewu
STB następuje automatycznie, gdy
temperatura na bezpieczniku ponownie
spadnie poniżej 55 °C.
Jeśli ogranicznik przegrzewu STB jest
nadal otwarty przy temperaturze w od-
ladzaczu poniżej 55 °C, oznacza to, że
osiągnięto temperatury powyżej 120 °C i
załączył się bezpiecznik topikowy.

– Kontrola bezpiecznika F1 kolektora
powietrza i solanki i wymiana w razie
potrzeby

– Wymiana ogranicznika przegrzewu
STB
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F.723 Obieg w budynku: ciśnienie za ni-
skie

– Utrata ciśnienia w obiegu w budynku
z powodu wyciekania lub poduszek
powietrznych

– Uszkodzony czujnik ciśnienia obiegu
w budynku

– Kontrola obiegu w budynku pod ką-
tem nieszczelności

– Uzupełnienie wody, odpowietrzenie
– Sprawdzenie styku wtykowego na

płytce elektronicznej i na wiązce
kabli

– Kontrola czujnika ciśnienia pod ką-
tem prawidłowej zasady działania

– Wymiana czujnika ciśnienia

F.724 Usterka czujnika: temp. wl. pow.
zesp. went. 1

– Czujnik nie jest podłączony lub zwar-
cie na wejściu czujnika

– Sprawdzenie czujnika w zespole
wentylatora i wymiana w razie po-
trzeby

– Wymiana wiązki kabli w zespole
wentylatora

F.725 Usterka czujnika: temp. zas. sol.
zesp. went. 1

F.731 Przełącznik wysokiego ciśnienia
otwarty

– Ciśnienie czynnika chłodniczego za
wysokie. Wbudowany przełącznik
wysokiego ciśnienia zadziałał przy
46 bar (g) lub 47 bar (abs)

– Niewystarczające oddawanie energii
przez poszczególne kondensatory

– Odpowietrzanie obiegu w budynku
– Za mały strumień objętość w wyniku

zamknięcia regulatorów pojedyn-
czych pomieszczeń przy ogrzewaniu
podłogowym

– Kontrola przepuszczalności zamon-
towanych sit zanieczyszczeń

– Przepływ czynnika chłodniczego za
mały (np. uszkodzony elektroniczny
zawór rozprężny, zawór czterodro-
gowy jest zablokowany mechanicz-
nie, filtr zatkany). Powiadomić ser-
wis.

– VWL SA (tryb chłodzenia): kontrola
zespołu wentylatora pod kątem za-
nieczyszczeń

F.732 Temperatura wylotowa sprężarki za
wysoka

Temperatura wylotowa sprężarki większa
niż 130 °C:

– przekroczone granice zastosowania
– EEV nie działa lub nie otwiera się

prawidłowo
– ilość czynnika chłodniczego za mała

– Kontrola czujnika niskiego ciśnienia,
czujnika wlotu i wylotu sprężarki

– Kontrola EEV (czy EEV przesuwa
się do ogranicznika krańcowego?
Wykorzystać test czujników i podze-
społów)

– Kontrola ilości czynnika chłodniczego
(patrz dane techniczne)

– Wykonanie kontroli szczelności

F.733 Temperatura parowania za niska – Brak przepływu w obiegu zewnętrz-
nym (tryb ogrzewania)

– Za mały odbiór energii w obiegu ze-
wnętrznym (tryb ogrzewania) lub w
obiegu w budynku (tryb chłodzenia)

– Kontrola przepływu w obiegu ze-
wnętrznym

– Kontrola wymiarów obiegu
zewnętrznego (tryb ogrzewa-
nia) dla ziemi/solanki i wody
gruntowej/solanki

– Jeśli w obiegu w budynku są zawory
termostatyczne, kontrola pod kątem
przydatności do trybu chłodzenia
(tryb chłodzenia)

– VWL SA (tryb ogrzewania)

– Kontrola zespołu wentylatora
pod kątem zanieczyszczeń

– Kontrola EEV (czy EEV prze-
suwa się do ogranicznika krań-
cowego? Wykorzystać test czuj-
ników i podzespołów)

– Kontrola czujnika niskiego ciśnienia
oraz czujnika wlotu sprężarki
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F.734 Temperatura kondensacji za niska – Temperatura w obiegu w budynku
(tryb ogrzewania) lub w obiegu ze-
wnętrznym (tryb chłodzenia) za niska
do eksploatacji sprężarki

– Ilość czynnika chłodniczego za mała

– Kontrola EEV (czy EEV przesuwa
się do ogranicznika krańcowego?
Wykorzystać test czujników i podze-
społów)

– Kontrola czujnika wlotu sprężarki,
czujnika wysokiego i niskiego ciśnie-
nia

– Kontrola ilości czynnika chłodzącego
(patrz dane techniczne)

– Kontrola szczelności

F.735 Temperatura parowania za wysoka – Temperatura w obiegu zewnętrznym
(tryb ogrzewania) lub w obiegu w
budynku (tryb chłodzenia) za wysoka
do eksploatacji sprężarki

– Pobieranie ciepła obcego do obiegu
zewnętrznego

– Zmniejszenie lub zablokowanie od-
bioru ciepła obcego

– Kontrola odladzacza (grzeje, mimo
że w teście czujników i podzespołów
jest wył.?)

– Kontrola EEV (czy EEV przesuwa
się do ogranicznika krańcowego?
Wykorzystać test czujników i podze-
społów)

– Kontrola czujnika wlotu sprężarki i
czujnika niskiego ciśnienia

F.737 Temperatura kondensacji za wy-
soka

– Temperatura w obiegu w budynku
(tryb ogrzewania) lub w obiegu ze-
wnętrznym (tryb chłodzenia) za wy-
soka do eksploatacji sprężarki

– Ilość czynnika chłodniczego za duża

– Kontrola EEV (czy EEV przesuwa
się do ogranicznika krańcowego?
Wykorzystać test czujników i podze-
społów)

– Kontrola czujnika wlotu sprężarki,
czujnika wysokiego i niskiego ciśnie-
nia

– Kontrola ilości czynnika chłodniczego
(patrz dane techniczne)

F.740 Obieg zewnętrzny: temperatura
wlotowa za niska

– Temperatura wlotowa w obiegu ze-
wnętrznym za niska do uruchomienia
sprężarki ogrzewania:

– Powietrze/solanka: temperatura wlo-
towa obiegu zewnętrznego < -28°C

– Grunt/glikol: temperatura wlotowa
obiegu zewnętrznego < −7°C

– Woda gruntowa/solanka: tempera-
tura wlotowa wody gruntowej < 2 °C

– Kontrola wymiarów obiegu zewnętrz-
nego

– Kontrola czujników

F.741 Obieg w budynku: temperatura po-
wrotu za niska

– Temperatura powrotu w obiegu w
budynku za niska do uruchomienia
sprężarki

Ogrzewanie:

– Temperatura powrotu < 5 °C

Chłodzenie:

– Temperatura powrotu < 10 °C

– Ogrzewanie: kontrola zasady działa-
nia zaworu czterodrogowego

F.742 Obieg zewnętrzny: temperatura
wlotowa za wysoka

– Temperatura wlotowa w obiegu ze-
wnętrznym za wysoka do uruchomie-
nia sprężarki

– Temperatura wlotowa solanki > 50
°C

– Pobieranie ciepła obcego do obiegu
zewnętrznego

– Ogrzewanie: kontrola zasady działa-
nia zaworu czterodrogowego

– Kontrola obiegu zewnętrznego
– Kontrola czujników
– Zmniejszenie lub zablokowanie od-

bioru ciepła obcego
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F.743 Obieg w budynku: temperatura po-
wrotu za wysoka

– Temperatura powrotu w obiegu w
budynku za wysoka do uruchomienia
sprężarki

Ogrzewanie:

– Temperatura powrotu > 55°C do
60°C
(w zależności od temperatury wloto-
wej solanki)

Chłodzenie:

– Temperatura powrotu > 35 °C

– Chłodzenie: kontrola zasady działa-
nia zaworu czterodrogowego

– Kontrola czujników

F.782 Błąd połączenia: zespół wentylatora
2

– Brak połączenia eBUS do zespołu
wentylatora

– Kontrola połączenia eBUS do ze-
społu wentylatora
Pompa ciepła nie może być połą-
czona z eBUS przez łącznik magi-
stralowy VR 32.

– Sprawdzić pozycję przełącznika ad-
resów na płytce elektronicznej ze-
społu wentylatora 2. Wymagana po-
zycja przełącznika: 2

F.783 Błąd połączenia: płytka zacisk.
(TMB)

Kabel niepodłączony lub podłączony
nieprawidłowo

Kontrola przewodu połączeniowego mię-
dzy płytką elektroniczną przyłącza sie-
ciowego a płytką elektroniczną regula-
tora

F.784 Błąd połączenia: ogran. prądu rozr. Kabel niepodłączony lub podłączony
nieprawidłowo

Kontrola przewodu połączeniowego mię-
dzy płytką elektroniczną przyłącza sie-
ciowego a płytką elektroniczną ogranicz-
nika prądu rozruchowego

F.785 Zespół wentylatora 2: wentylator
zablokowany

– Brak sygnału potwierdzenia, że wen-
tylator się obraca

– Sprawdzić kanał powietrza, w razie
potrzeby usunąć blokadę

– Kontrola bezpiecznika F1 płytki elek-
tronicznej w zespole wentylatora
(OMU) i wymiana w razie potrzeby

F.786 Zespół wentyl. 2: STB otwarty – Ogranicznik przegrzewu STB odla-
dzacza jest otwarty ze względu na
za mały strumień objętości lub tem-
peraturę solanki ponad 70 °C

– Eksploatacja odladzacza poza do-
zwolonym zakresem zastosowania

– Eksploatacja odladzacza przy
nienapełnionym obiegu solanki

– Eksploatacja odladzacza przy
temperaturze solanki ponad
120 °C powoduje zadziałanie
bezpiecznika topikowego ogra-
nicznika przegrzewu STB i wy-
maga wymiany

– Kontrola obiegu pompy obiegu we-
wnętrznego

– W razie potrzeby otwarcie kurków
odcinających

Wyzerowanie ogranicznika przegrzewu
STB następuje automatycznie, gdy
temperatura na bezpieczniku ponownie
spadnie poniżej 55 °C.
Jeśli ogranicznik przegrzewu STB jest
nadal otwarty przy temperaturze w od-
ladzaczu poniżej 55 °C, oznacza to, że
osiągnięto temperatury powyżej 120 °C i
załączył się bezpiecznik topikowy.

– Kontrola bezpiecznika F1 kolektora
powietrza i solanki i wymiana w razie
potrzeby

– Wymiana ogranicznika przegrzewu
STB
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F.787 Obieg zewnętrzny: czujnik ciśnienia
ot.

– Utrata ciśnienia w obiegu zewnętrz-
nym z powodu wyciekania lub podu-
szek powietrznych

– Uszkodzony czujnik kontrolny ciśnie-
nia obiegu zewnętrznego

– Kontrola obiegu zewnętrznego pod
kątem nieszczelności

– Dolanie czynnika roboczego (so-
lanka/woda), odpowietrzenie

– Kontrola styku śrubowego na płytce
elektronicznej

– Kontrola czujnika kontrolnego ciśnie-
nia pod kątem prawidłowej zasady
działania

– Wymiana czujnika kontrolnego ci-
śnienia

F.788 Obieg w budynku: usterka pompy – Elektronika pompy wysokiej spraw-
ności wykryła usterkę (np. praca na
sucho, blokada, przepięcie, zbyt ni-
skie napięcie) i spowodowała wyłą-
czenie z blokadą.

– Odłączyć pompę ciepła od prądu na
co najmniej 30 sekund

– Kontrola styku wtykowego na płytce
elektronicznej

– Kontrola funkcji pompy
– Odpowietrzanie obiegu w budynku

F.792 Usterka czujnika: temperatura wlotu
VI

– Czujnik nie jest podłączony lub zwar-
cie na wejściu czujnika

– Sprawdzenie czujnika i wymiana w
razie potrzeby

– Wymiana wiązki kabli

F.793 Usterka czujn.: wylot EEV-VI – Czujnik nie jest podłączony lub zwar-
cie na wejściu czujnika

– Sprawdzenie czujnika i wymiana w
razie potrzeby

– Wymiana wiązki kabli

F.797 Usterka czujnika: zasilanie chłodze-
nia

– Czujnik nie jest podłączony lub zwar-
cie na wejściu czujnika

– Sprawdzenie czujnika i wymiana w
razie potrzeby

– Wymiana wiązki kabli

F.798 Usterka czujnika: temp. wlotu studni – Czujnik nie jest podłączony lub zwar-
cie na wejściu czujnika

– Sprawdzenie czujnika i wymiana w
razie potrzeby

– Wymiana wiązki kabli

F.799 Usterka czujnika: temp. wylotu
studni

– Czujnik nie jest podłączony lub zwar-
cie na wejściu czujnika

– Sprawdzenie czujnika i wymiana w
razie potrzeby

– Wymiana wiązki kabli

F.1100 Grzałka elektryczna: STB otwarty Ogranicznik przegrzewu STB grzałki
elektrycznej jest otwarty z powodu:

– zbyt małego strumienia objętości lub
powietrza w obiegu budynku

– Eksploatacja grzałki elektrycznej przy
nienapełnionym obiegu w budynku

– Eksploatacja grzałki elektrycznej przy
temperaturze zasilania ponad 110 °C
powoduje zadziałanie bezpiecznika
topikowego ogranicznika przegrzewu
STB i wymaga wymiany

– Pobieranie ciepła obcego do obiegu
w budynku

– Kontrola obiegu pompy obiegu w
budynku

– W razie potrzeby otworzyć kurki od-
cinające. Wyzerowanie ogranicznika
przegrzewu STB następuje automa-
tycznie, gdy temperatura na bez-
pieczniku ponownie spadnie poniżej
55 °C.
Dodatkowo nacisnąć reset .
Jeśli ogranicznik przegrzewu STB
jest nadal otwarty przy temperaturze
w grzałce elektrycznej poniżej 55 °C,
oznacza to, że osiągnięto tempera-
tury powyżej 110 °C i załączył się
bezpiecznik topikowy.

– Wymiana ogranicznika przegrzewu
STB

– Zmniejszenie lub zablokowanie od-
bioru ciepła obcego
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F.1117 Sprężarka: zanik fazy – Ogranicznik prądu rozruchowego
uszkodzony lub nieprawidłowo pod-
łączony

– Bezpiecznik uszkodzony
– Źle przykręcone przyłącza elek-

tryczne
– Zbyt niskie napięcie sieciowe
– Zasilanie sprężarki/taryfy ekonomicz-

nej nie jest podłączone
– Blokada dostawcy energii na ponad

trzy godziny

– Kontrola bezpiecznika
– Kontrola przyłączy elektrycznych
– Pomiar napięcia na przyłączu elek-

trycznym pompy ciepła
– Skrócenie czasu blokady dostawcy

energii do poniżej trzech godzin

F.1118 Sprężarka: nieprawidłowa kolejność
faz

– Nieprawidłowa kolejność podłączania
gaz na zasilaniu sieciowym

– Ogranicznik prądu rozruchowego
uszkodzony lub nieprawidłowo pod-
łączony

– Zmiana kolejności faz przez przesta-
wienie 2 faz na zasilaniu sieciowym

– Kontrola ogranicznika prądu rozru-
chowego

F.1119 Sprężarka: usterka ogranicznika
prądu rozruchowego

– Ogranicznik prądu rozruchowego
uszkodzony lub nieprawidłowo pod-
łączony

– Zbyt niskie napięcie sieciowe

– Kontrola wszystkich styków wtyko-
wych

– Kontrola połączenia sprężarki ASB
– Kontrola połączenia płytki regulatora

ASB
– Wymiana ASB

F.1120 Grzałka elektryczna: zanik fazy – Bezpiecznik uszkodzony.
– Uszkodzenie grzałki elektrycznej
– Źle przykręcone przyłącza elek-

tryczne
– Zbyt niskie napięcie sieciowe
– Blokada dostawcy energii na ponad

trzy godziny

– Kontrola bezpiecznika
– Kontrola przyłączy elektrycznych
– Pomiar napięcia na przyłączu elek-

trycznym grzałki elektrycznej

H Charakterystyki zewnętrznego czujnika temperatury VR 10

Temperatura ( °C) Opór (om)

-40 87879

-35 63774

-30 46747

-25 34599

-20 25848

-15 19484

-10 14814

-5 11358

0 8778

5 6836

10 5363

15 4238

20 3372

25 2700

30 2176

35 1764

40 1439

45 1180

50 973

55 807

60 672

65 562
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Temperatura ( °C) Opór (om)

70 473

75 400

80 339

85 289

90 247

95 212

100 183

105 158

110 137

115 120

120 104

125 92

130 81

135 71

140 63

145 56

150 50

155 44

I Charakterystyki wewnętrznych czujników temperatury

Temperatura ( °C) Opór (om)

-40 327344

-35 237193

-30 173657

-25 128410

-20 95862

-15 72222

-10 54892

-5 42073

0 32510

5 25316

10 19862

15 15694

20 12486

25 10000

30 8060

35 6535

40 5330

45 4372

50 3605

55 2989

60 2490

65 2084

70 1753

75 1481

80 1256

85 1070

90 916
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Temperatura ( °C) Opór (om)

95 786

100 678

105 586

110 509

115 443

120 387

125 339

130 298

135 263

140 232

145 206

150 183

J Charakterystyki czujnika temperatury zewnętrznej VRC DCF

Temperatura ( °C) Opór (om)

-25 2167

-20 2067

-15 1976

-10 1862

-5 1745

0 1619

5 1494

10 1387

15 1246

20 1128

25 1020

30 920

35 831

40 740
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K Schemat pompy ciepła

HG1

AB

BA

CP1

V2

HE2

HE1

C1

HE4

TCE

V5

TT 11

TZ 11

PZ 11

PT 11

TT
 1

4

TT 10

PT 10

TT
 1

7

TT 30

PT 30

TT 31

TT 20

PT 20

TT 21

TZ 21

M

C S E

D V7

TC
E

CP2

1 32 4

56

FLT1

FLT2

1 Przyłącze membranowego naczynia rozszerzalno-
ściowego obiegu grzewczego

2 Przyłącze cyrkulacji

3 Powrót instalacji grzewczej

4 Zasilanie instalacji grzewczej

5 Solanka ciepła

6 Solanka zimna

C1 Sprężarka

CP1 Pompa obiegu grzewczego

CP2 Pompa obiegu solanki

FLT1 Filtr

FLT2 Filtr

HE1 Skraplacz
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HE2 Parowacz

HE4 Parowacz do wtryskiwania pośredniego

HG1 Elektryczne ogrzewanie dodatkowe

PT10 Czujnik niskiego ciśnienia

PT11 Czujnik wysokiego ciśnienia

PT20 Czujnik ciśnienia obiegu grzewczego

PT30 Czujnik ciśnienia solanki

PZ11 Przełącznik wysokiego ciśnienia

TT10 Czujnik temperatury wejścia sprężarki

TT11 Czujnik temperatury wyjścia sprężarki

TT14 Czujnik temperatury wtrysku pośredniego na wlocie
sprężarki

TT17 Czujnik temperatury wyjścia elektronicznego zaworu
rozprężnego

TT20 Czujnik temperatury powrotu obiegu grzewczego

TT21 Czujnik temperatury zasilania obiegu grzewczego

TT30 Czujnik temperatury wejścia źródła

TT31 Czujnik temperatury wyjścia źródła

TZ11 Przełącznik temperatury wyjścia sprężarki

TZ21 Przełącznik temperatury ogranicznika przegrzewu
STB

V1 Elektroniczny zawór rozprężny

V2 Zawór 3-drogowy ciepłej wody

V5 Elektroniczny zawór rozprężny wtryskiwania pośred-
niego

V7 Zawór 4-2-drogowy

L Dane techniczne
L.1 Informacje ogólne

Wymiary
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Wymiary produktu, wysokość, bez nóżek
nastawczych

1 183 mm 1 183 mm 1 183 mm 1 183 mm 1 183 mm

Wymiary produktu, szerokość 595 mm 595 mm 595 mm 595 mm 595 mm

Wymiary produktu, głębokość 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm

Ciężar, z opakowaniem 155 kg 170 kg 178 kg 185 kg 197 kg

Ciężar, bez opakowania 145 kg 160 kg 168 kg 176 kg 187 kg

Ciężar, urządzenie gotowe do pracy 151 kg 167 kg 175 kg 187 kg 200 kg

Elektryka
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Pomiar napięcia sprężarki/obiegu grzew-
czego

3~/N/PE 400 V
50 Hz

3~/N/PE 400 V
50 Hz

3~/N/PE 400 V
50 Hz

3~/N/PE 400 V
50 Hz

3~/N/PE 400 V
50 Hz

Napięcie znamionowe obwodu sterowania 1~/N/PE 230 V
50 Hz

1~/N/PE 230 V
50 Hz

1~/N/PE 230 V
50 Hz

1~/N/PE 230 V
50 Hz

1~/N/PE 230 V
50 Hz

Pomiar napięcia dodatkowego ogrzewania 3~/N/PE 400 V
50 Hz

3~/N/PE 400 V
50 Hz

3~/N/PE 400 V
50 Hz

3~/N/PE 400 V
50 Hz

3~/N/PE 400 V
50 Hz

Współczynnik mocy cos φ = 0,75 ...
0,9

cos φ = 0,75 ...
0,9

cos φ = 0,75 ...
0,9

cos φ = 0,75 ...
0,9

cos φ = 0,75 ...
0,9

Wymagana impedancja sieciowa Zmaks. z
ogranicznikiem prądu rozruchowego

≤ 0,472 Ω ≤ 0,472 Ω ≤ 0,472 Ω ≤ 0,472 Ω ≤ 0,472 Ω

Typ bezpiecznika, charakterystyka C,
zwłoczny, załączany trójbiegunowo
(przerwanie trzech przewodów podłączenia
sieci przez jeden proces załączenia)

25 A 25 A 25 A 32 A 32 A

Opcjonalny wyłącznik różnicowo-prądowy w
zakresie klienta

RCCB typ A
(wyłącznik
różnicowo-

prądowy typu A
czuły na prąd

impulsowy) lub
RCCB Typ B

(wyłącznik
różnicowo-

prądowy typu B
czuły na

wszystkie
prądy)

RCCB typ A
(wyłącznik
różnicowo-

prądowy typu A
czuły na prąd

impulsowy) lub
RCCB Typ B

(wyłącznik
różnicowo-

prądowy typu B
czuły na

wszystkie
prądy)

RCCB typ A
(wyłącznik
różnicowo-

prądowy typu A
czuły na prąd

impulsowy) lub
RCCB Typ B

(wyłącznik
różnicowo-

prądowy typu B
czuły na

wszystkie
prądy)

RCCB typ A
(wyłącznik
różnicowo-

prądowy typu A
czuły na prąd

impulsowy) lub
RCCB Typ B

(wyłącznik
różnicowo-

prądowy typu B
czuły na

wszystkie
prądy)

RCCB typ A
(wyłącznik
różnicowo-

prądowy typu A
czuły na prąd

impulsowy) lub
RCCB Typ B

(wyłącznik
różnicowo-

prądowy typu B
czuły na

wszystkie
prądy)
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VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Prąd rozruchowy z ogranicznikiem prądu
rozruchowego

≤ 15 A ≤ 19 A ≤ 22 A ≤ 26 A ≤ 30 A

Pomiar prądu, maks. (sprężarka i ogrzewa-
nie dodatkowe)

20,2 A 21,2 A 24,4 A 26,1 A 31,2 A

Min. pobór mocy elektrycznej 1,40 kW 2,00 kW 2,50 kW 3,30 kW 4,70 kW

Maks. pobór mocy elektrycznej 11,50 kW 12,80 kW 14,10 kW 15,60 kW 17,80 kW

Maks. elektryczny pobór mocy dodatko-
wego ogrzewania

9 kW 9 kW 9 kW 9 kW 9 kW

Stopień ochrony EN 60529 IP 10B IP 10B IP 10B IP 10B IP 10B

Układ hydrauliczny
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Przyłącze zasilania/powrotu obiegu grzew-
czego

G 1 1/2 ″ G 1 1/2 ″ G 1 1/2 ″ G 1 1/2 ″ G 1 1/2 ″

Przyłącze zasilania/powrotu źródła ciepła G 1 1/2 ″ G 1 1/2 ″ G 1 1/2 ″ G 1 1/2 ″ G 1 1/2 ″

Przyłącze naczynia rozszerzalnościowego
instalacji grzewczej

G 3/4 ″ G 3/4 ″ G 3/4 ″ G 3/4 ″ G 3/4 ″

Obieg źródła ciepła/obieg solanki
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Ilość solanki obiegu solanki w pompie cie-
pła

2,5 l 3,1 l 3,6 l 4,5 l 5,3 l

Substancje czynne obiegu solanki – Cu
– CuZn-Alloy
– Stainless

Steel
– EPDM
– Brass
– Fe

– Cu
– CuZn-Alloy
– Stainless

Steel
– EPDM
– Brass
– Fe

– Cu
– CuZn-Alloy
– Stainless

Steel
– EPDM
– Brass
– Fe

– Cu
– CuZn-Alloy
– Stainless

Steel
– EPDM
– Brass
– Fe

– Cu
– CuZn-Alloy
– Stainless

Steel
– EPDM
– Brass
– Fe

Min. ciśnienie robocze płynu solankowego ≥ 0,07 MPa
( ≥ 0,70 bar)

≥ 0,07 MPa
( ≥ 0,70 bar)

≥ 0,07 MPa
( ≥ 0,70 bar)

≥ 0,07 MPa
( ≥ 0,70 bar)

≥ 0,07 MPa
( ≥ 0,70 bar)

Maks. ciśnienie robocze płynu solankowego ≤ 0,3 MPa
( ≤ 3,0 bar)

≤ 0,3 MPa
( ≤ 3,0 bar)

≤ 0,3 MPa
( ≤ 3,0 bar)

≤ 0,3 MPa
( ≤ 3,0 bar)

≤ 0,3 MPa
( ≤ 3,0 bar)

Maks. elektryczny pobór mocy pompy
obiegu solanki

76 W 76 W 130 W 310 W 310 W

Rodzaj pompy obiegu solanki Pompa
wysokiej mocy

Pompa
wysokiej mocy

Pompa
wysokiej mocy

Pompa
wysokiej mocy

Pompa
wysokiej mocy

Obieg w budynku/obieg grzewczy
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Pojemność wody obiegu grzewczego w
pompie ciepła

3,2 l 3,9 l 4,4 l 5,8 l 6,5 l

Substancje czynne obiegu grzewczego – Cu
– CuZn-Alloy
– Stainless

Steel
– EPDM
– Brass
– Fe

– Cu
– CuZn-Alloy
– Stainless

Steel
– EPDM
– Brass
– Fe

– Cu
– CuZn-Alloy
– Stainless

Steel
– EPDM
– Brass
– Fe

– Cu
– CuZn-Alloy
– Stainless

Steel
– EPDM
– Brass
– Fe

– Cu
– CuZn-Alloy
– Stainless

Steel
– EPDM
– Brass
– Fe
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VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Dozwolone właściwości wody grzewczej Nie dodawać
do wody

grzewczej
środków

przeciwko
zamarzaniu lub

inhibitorów
korozji!

Zmiękczać
wodę grzewczą

w przypadku
twardości wody
od 3,0 mmol/l

(16,8° dH)
według

dyrektywy
VDI2035
arkusz 1!

Nie dodawać
do wody

grzewczej
środków

przeciwko
zamarzaniu lub

inhibitorów
korozji!

Zmiękczać
wodę grzewczą

w przypadku
twardości wody
od 3,0 mmol/l

(16,8° dH)
według

dyrektywy
VDI2035
arkusz 1!

Nie dodawać
do wody

grzewczej
środków

przeciwko
zamarzaniu lub

inhibitorów
korozji!

Zmiękczać
wodę grzewczą

w przypadku
twardości wody
od 3,0 mmol/l

(16,8° dH)
według

dyrektywy
VDI2035
arkusz 1!

Nie dodawać
do wody

grzewczej
środków

przeciwko
zamarzaniu lub

inhibitorów
korozji!

Zmiękczać
wodę grzewczą

w przypadku
twardości wody
od 3,0 mmol/l

(16,8° dH)
według

dyrektywy
VDI2035
arkusz 1!

Nie dodawać
do wody

grzewczej
środków

przeciwko
zamarzaniu lub

inhibitorów
korozji!

Zmiękczać
wodę grzewczą

w przypadku
twardości wody
od 3,0 mmol/l

(16,8° dH)
według

dyrektywy
VDI2035
arkusz 1!

Min. ciśnienie robocze obiegu grzewczego ≥ 0,07 MPa
( ≥ 0,70 bar)

≥ 0,07 MPa
( ≥ 0,70 bar)

≥ 0,07 MPa
( ≥ 0,70 bar)

≥ 0,07 MPa
( ≥ 0,70 bar)

≥ 0,07 MPa
( ≥ 0,70 bar)

Maks. ciśnienie robocze obiegu grzew-
czego

≤ 0,3 MPa
( ≤ 3,0 bar)

≤ 0,3 MPa
( ≤ 3,0 bar)

≤ 0,3 MPa
( ≤ 3,0 bar)

≤ 0,3 MPa
( ≤ 3,0 bar)

≤ 0,3 MPa
( ≤ 3,0 bar)

Min. temperatura zasilania w trybie ogrze-
wania

25 ℃ 25 ℃ 25 ℃ 25 ℃ 25 ℃

Maks. temperatura zadana zasilania w try-
bie ogrzewania

75 ℃ 75 ℃ 75 ℃ 75 ℃ 75 ℃

Min. temperatura zasilania w trybie chło-
dzenia

5 ℃ 5 ℃ 5 ℃ 5 ℃ 5 ℃

Maks. elektryczny pobór mocy pompy
obiegu grzewczego

63 W 63 W 63 W 140 W 140 W

Rodzaj pompy obiegu grzewczego Pompa
wysokiej mocy

Pompa
wysokiej mocy

Pompa
wysokiej mocy

Pompa
wysokiej mocy

Pompa
wysokiej mocy

Obieg chłodniczy
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Rodzaj czynnika chłodzącego R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A

Ilość czynnika chłodniczego w obiegu czyn-
nika chłodniczego w pompie ciepła

1,50 kg 2,40 kg 2,50 kg 3,05 kg 3,95 kg

Współczynnik ocieplenia globalnego (GWP)
wg rozporządzenia (UE) nr 517/2014

2088 2088 2088 2088 2088

Ekwiwalent dwutlenku węgla 3132 5011 5220 6368 8248

Współczynnik ocieplenia globalnego 100
(GWP100) wg rozporządzenia (WE) nr
842/2006

1774 1774 1774 1774 1774

Rodzaj budowy zaworu rozprężnego elektroniczna elektroniczna elektroniczna elektroniczna elektroniczna

Dozwolone ciśnienie robocze (względne) ≤ 4,6 MPa
( ≤ 46,0 bar)

≤ 4,6 MPa
( ≤ 46,0 bar)

≤ 4,6 MPa
( ≤ 46,0 bar)

≤ 4,6 MPa
( ≤ 46,0 bar)

≤ 4,6 MPa
( ≤ 46,0 bar)

Typ sprężarki Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Typ oleju Ester
(EMKARATE
RL32-3MAF)

Ester
(EMKARATE
RL32-3MAF)

Ester
(EMKARATE
RL32-3MAF)

Ester
(EMKARATE
RL32-3MAF)

Ester
(EMKARATE
RL32-3MAF)

Objętość oleju 0,75 l 1,25 l 1,25 l 1,24 l 1,89 l
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Miejsce ustawienia
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Miejsce ustawienia wewnątrz /
suche

wewnątrz /
suche

wewnątrz /
suche

wewnątrz /
suche

wewnątrz /
suche

Objętość pomieszczenia ustawienia EN 378 3,41 m³ 5,45 m³ 5,68 m³ 6,93 m³ 8,98 m³

Dozwolona temperatura otoczenia w miej-
scu ustawienia

7 … 25 ℃ 7 … 25 ℃ 7 … 25 ℃ 7 … 25 ℃ 7 … 25 ℃

L.2 Źródło ciepła - solanka

Obieg źródła ciepła/obieg solanki
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Min. temperatura wejściowa źródła (solanka
ciepła) w trybie ogrzewania

−10 ℃ −10 ℃ −10 ℃ −10 ℃ −10 ℃

Maks. temperatura wejściowa źródła (so-
lanka ciepła) w trybie ogrzewania

25 ℃ 25 ℃ 25 ℃ 25 ℃ 25 ℃

Min. temperatura wejściowa źródła (solanka
ciepła) w trybie chłodzenia

0 ℃ 0 ℃ 0 ℃ 0 ℃ 0 ℃

Maks. temperatura wejściowa źródła (so-
lanka ciepła) w trybie chłodzenia

30 ℃ 30 ℃ 30 ℃ 30 ℃ 30 ℃

Przepływ znamionowy ΔT 3 K przy B0/W35 1 290 l/h 2 320 l/h 3 000 l/h 3 590 l/h 4 780 l/h

Min. strumień objętości przy eksploatacji
ciągłej w granicach zastosowania

1 110 l/h 2 140 l/h 2 460 l/h 3 380 l/h 4 300 l/h

Maks. strumień objętości przy eksploatacji
ciągłej w granicach zastosowania

1 290 l/h 2 320 l/h 3 000 l/h 3 590 l/h 4 780 l/h

Maks. dyspozycyjna wysokość tłoczenia
przy ΔT 3 K przy B0/W35

0,062 MPa
(0,620 bar)

0,039 MPa
(0,390 bar)

0,051 MPa
(0,510 bar)

0,098 MPa
(0,980 bar)

0,082 MPa
(0,820 bar)

Elektryczny pobór mocy pompy obiegu
solanki przy B0/W35 ΔT 3 K przy 250 mbar
zewnętrznej utraty ciśnienia w obiegu
grzewczym

44 W 62 W 64 W 83 W 121 W

Typ płynu solankowego Glikol
etylenowy
30 % obj.

Glikol
etylenowy
30 % obj.

Glikol
etylenowy
30 % obj.

Glikol
etylenowy
30 % obj.

Glikol
etylenowy
30 % obj.

Obieg w budynku/obieg grzewczy
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Przepływ znamionowy przy ΔT 5 K 920 l/h 1 530 l/h 1 920 l/h 2 450 l/h 3 320 l/h

Maks. dyspozycyjna wysokość tłoczenia
przy ΔT 5 K

0,065 MPa
(0,650 bar)

0,045 MPa
(0,450 bar)

0,035 MPa
(0,350 bar)

0,073 MPa
(0,730 bar)

0,045 MPa
(0,450 bar)

Przepływ znamionowy przy ΔT 8 K 570 l/h 980 l/h 1 240 l/h 1 600 l/h 2 180 l/h

Maks. dyspozycyjna wysokość tłoczenia
przy ΔT 8 K

0,068 MPa
(0,680 bar)

0,065 MPa
(0,650 bar)

0,057 MPa
(0,570 bar)

0,086 MPa
(0,860 bar)

0,080 MPa
(0,800 bar)

Min. strumień objętości przy eksploatacji
ciągłej w granicach zastosowania

570 l/h 980 l/h 1 240 l/h 1 600 l/h 2 180 l/h

Maks. strumień objętości przy eksploatacji
ciągłej w granicach zastosowania

920 l/h 1 530 l/h 1 920 l/h 2 450 l/h 3 320 l/h

Elektryczny pobór mocy pompy obiegu
grzewczego przy B0/W35 ΔT 3 K przy
250 mbar zewnętrznej utraty ciśnienia w
obiegu grzewczym

25 W 30 W 45 W 60 W 74 W

Dane mocy
Poniższe dane mocy obowiązują dla nowych produktów z czystymi wymiennikami ciepła.

VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Moc ogrzewania B0/W35 ΔT 5 K 5,30 kW 8,90 kW 11,20 kW 14,50 kW 19,70 kW

Pobór mocy B0/W35 ΔT 5 K 1,30 kW 2,00 kW 2,50 kW 3,40 kW 4,70 kW
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VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Wskaźnik mocy B0/W35 ΔT 5 K / Coeffi-
cient of Performance EN 14511

4,70 5,10 5,00 4,90 4,70

Moc ogrzewania B0/W45 ΔT 5 K 5,30 kW 8,80 kW 11,20 kW 14,10 kW 19,60 kW

Pobór mocy B0/W45 ΔT 5 K 1,70 kW 2,50 kW 3,20 kW 4,20 kW 5,80 kW

Wskaźnik mocy B0/W45 ΔT 5 K / Coeffi-
cient of Performance EN 14511

3,50 3,80 3,80 3,80 3,70

Moc ogrzewania B0/W55 ΔT 8 K 5,40 kW 9,00 kW 11,40 kW 14,70 kW 20,00 kW

Pobór mocy B0/W55 ΔT 8 K 2,00 kW 2,90 kW 3,80 kW 5,00 kW 6,60 kW

Wskaźnik mocy B0/W55 ΔT8 K / Coefficient
of Performance EN 14511

3,00 3,30 3,20 3,20 3,20

Poziom hałasu B0/W35 EN 12102 /
EN 14511 LWI w trybie ogrzewania

39,8 dB(A) 42,4 dB(A) 45,2 dB(A) 49,9 dB(A) 48,4 dB(A)

Poziom hałasu B0/W45 EN 12102 /
EN 14511 LWI w trybie ogrzewania

40,7 dB(A) 45,1 dB(A) 46,7 dB(A) 49,3 dB(A) 46,1 dB(A)

Poziom hałasu B0/W55 EN 12102 /
EN 14511 LWI w trybie ogrzewania

40,6 dB(A) 49,9 dB(A) 47,2 dB(A) 48,0 dB(A) 48,4 dB(A)

Granice zastosowania pompy ciepła ogrzewania (źródło ciepła solanka)
– Przy takich samych przepływach objętościowych w obiegu grzewczym (ΔT 5 K lub ΔT 8 K) i obiegu solanki (ΔT 3 K) jak

podczas kontroli zakresu nominalnej mocy cieplnej w warunkach znamionowych dla normy. Eksploatacja pompy ciepła
poza warunkami granicznymi powoduje wyłączenie pompy ciepła przez wewnętrzne urządzenia regulacyjne i zabezpie-
czające.

– Granice zastosowania pompy ciepła ogrzewania (Źródło ciepła - solanka):
– B15/W65
– B25/W59
– B25/W25
– B−10/W25
– B−10/W60
– B−5/W65

L.3 Źródło ciepła - powietrze

Obieg źródła ciepła/obieg solanki
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Moduł źródła ciepła 1 x
VWL 11/4 SA

1 x
VWL 11/4 SA

1 x
VWL 11/4 SA

2 x
VWL 11/4 SA

2 x
VWL 11/4 SA

Typ solanki Glikol
etylenowy
44 % obj.

Glikol
etylenowy
44 % obj.

Glikol
etylenowy
44 % obj.

Glikol
etylenowy
44 % obj.

Glikol
etylenowy
44 % obj.

Obieg w budynku/obieg grzewczy
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Moduł źródła ciepła 1 x
VWL 11/4 SA

1 x
VWL 11/4 SA

1 x
VWL 11/4 SA

2 x
VWL 11/4 SA

2 x
VWL 11/4 SA

Przepływ znamionowy przy ΔT 5 K 1 070 l/h 1 510 l/h 1 990 l/h 2 650 l/h 3 440 l/h

Maks. dyspozycyjna wysokość tłoczenia
przy ΔT 5 K

0,061 MPa
(0,610 bar)

0,042 MPa
(0,420 bar)

0,031 MPa
(0,310 bar)

0,064 MPa
(0,640 bar)

0,038 MPa
(0,380 bar)

Przepływ znamionowy przy ΔT 8 K 660 l/h 1 020 l/h 1 350 l/h 1 720 l/h 2 300 l/h

Maks. dyspozycyjna wysokość tłoczenia
przy ΔT 8 K

0,069 MPa
(0,690 bar)

0,056 MPa
(0,560 bar)

0,053 MPa
(0,530 bar)

0,084 MPa
(0,840 bar)

0,075 MPa
(0,750 bar)

Min. strumień objętości przy eksploatacji
ciągłej w granicach zastosowania

660 l/h 1 020 l/h 1 350 l/h 1 720 l/h 2 300 l/h

Maks. strumień objętości przy eksploatacji
ciągłej w granicach zastosowania

1 070 l/h 1 510 l/h 1 990 l/h 2 650 l/h 3 440 l/h

Elektryczny pobór mocy pompy obiegu
grzewczego przy A7/W35 ΔT 5K przy
250 mbar zewnętrznej utraty ciśnienia w
obiegu grzewczym

28 W 36 W 50 W 70 W 78 W
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Dane mocy
Poniższe dane mocy obowiązują dla nowych produktów z czystymi wymiennikami ciepła.

VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Moduł źródła ciepła 1 x
VWL 11/4 SA

1 x
VWL 11/4 SA

1 x
VWL 11/4 SA

2 x
VWL 11/4 SA

2 x
VWL 11/4 SA

Moc ogrzewania A2/W35 5,70 kW 7,80 kW 10,30 kW 13,90 kW 17,40 kW

Pobór mocy A2/W35 1,40 kW 2,10 kW 2,70 kW 3,50 kW 4,80 kW

Wskaźnik mocy A2/W35 / Coefficient of
Performance EN 14511

4,20 4,00 3,90 4,10 3,70

Moc ogrzewania A7/W35 ΔT 5 K 6,20 kW 8,80 kW 11,50 kW 15,30 kW 19,80 kW

Pobór mocy A7/W35 ΔT 5 K 1,40 kW 2,00 kW 2,60 kW 3,30 kW 4,60 kW

Wskaźnik mocy A7/W35 ΔT 5 K / Coeffi-
cient of Performance EN 14511

4,80 4,60 4,60 4,80 4,40

Moc ogrzewania A7/W45 ΔT 5 K 6,10 kW 9,00 kW 12,00 kW 15,60 kW 20,60 kW

Pobór mocy A7/W45 ΔT 5 K 1,70 kW 2,50 kW 3,20 kW 4,20 kW 5,70 kW

Wskaźnik mocy A7/W45 ΔT 5 K / Coeffi-
cient of Performance EN 14511

3,70 3,70 3,80 3,90 3,70

Moc ogrzewania A7/W55 ΔT 8 K 6,10 kW 9,50 kW 12,20 kW 16,00 kW 20,90 kW

Pobór mocy A7/W55 ΔT 8 K 2,00 kW 3,00 kW 3,90 kW 5,00 kW 6,70 kW

Wskaźnik mocy A7/W55 ΔT 8 K / Coeffi-
cient of Performance EN 14511

3,10 3,20 3,20 3,30 3,20

Moc chłodzenia A35/W18 ΔT 5 K, aktywna 6,60 kW 8,60 kW 12,10 kW 15,80 kW 22,30 kW

Pobór mocy A35/W18 ΔT 5 K, aktywny 1,60 kW 2,80 kW 3,70 kW 4,40 kW 6,20 kW

Współczynnik efektywności energetycznej
A35/W18 EN 14511

4,30 3,20 3,40 3,90 3,40

Poziom hałasu A7/W35 EN 12102 /
EN 14511 LWI w trybie ogrzewania

40,3 dB(A) 45,8 dB(A) 44,4 dB(A) 48,7 dB(A) 48,1 dB(A)

Poziom hałasu A7/W45 EN 12102 /
EN 14511 LWI w trybie ogrzewania

41,0 dB(A) 50,1 dB(A) 46,4 dB(A) 49,4 dB(A) 46,1 dB(A)

Poziom hałasu A7/W55 EN 12102 /
EN 14511 LWI w trybie ogrzewania

40,9 dB(A) 52,7 dB(A) 46,1 dB(A) 48,0 dB(A) 46,4 dB(A)

Poziom hałasu A35/W18 EN 12102 /
EN 14511 LWI w trybie chłodzenia

48,3 dB(A) 54,7 dB(A) 49,7 dB(A) 46,8 dB(A) 47,2 dB(A)

Warunki graniczne pompy ciepła ogrzewania i chłodzenia (źródło ciepła: powietrze)
W przypadku takich samych przepływów objętościowych w obiegu grzewczym (ΔT 5K lub ΔT 8 K) jak podczas kontroli za-
kresu nominalnej mocy cieplnej w warunkach znamionowych dla normy.

Eksploatacja pompy ciepła poza warunkami granicznymi powoduje wyłączenie pompy ciepła przez wewnętrzne urządzenia
regulacyjne i zabezpieczające.

VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Granice zastosowania pompy ciepła ogrze-
wania (Źródło ciepła - powietrze)

– A40/W65
– A40/W25
– A−22/W25
– A−22/W50
– A−2/W65
– A15/W65

– A40/W65
– A40/W25
– A−22/W25
– A−22/W50
– A−2/W65
– A15/W65

– A40/W65
– A40/W25
– A−22/W25
– A−22/W50
– A−2/W65
– A15/W65

– A40/W65
– A40/W25
– A−22/W25
– A−22/W50
– A−2/W65
– A15/W65

– A40/W65
– A40/W25
– A−22/W25
– A−22/W50
– A−2/W65
– A15/W65

Granice zastosowania pompy ciepła chło-
dzenia (Źródło ciepła - powietrze)

– A20/W20
– A40/W20
– A40/W5
– A20/W5

– A20/W20
– A40/W20
– A40/W5
– A20/W5

– A20/W20
– A40/W20
– A40/W5
– A20/W5

– A20/W20
– A40/W20
– A40/W5
– A20/W5

– A20/W20
– A40/W20
– A40/W5
– A20/W5
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L.4 Źródło ciepła - woda gruntowa

Obieg źródła ciepła/obieg solanki i obieg wody gruntowej
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Moduł źródła ciepła VWW 11/4 SI VWW 11/4 SI VWW 11/4 SI VWW 19/4 SI VWW 19/4 SI

Przepływ znamionowy wody gruntowej ΔT
3 K przy W10W35

1 450 l/h 2 240 l/h 3 520 l/h 4 540 l/h 5 480 l/h

Typ płynu solankowego Glikol
etylenowy
30 % obj.

Glikol
etylenowy
30 % obj.

Glikol
etylenowy
30 % obj.

Glikol
etylenowy
30 % obj.

Glikol
etylenowy
30 % obj.

Obieg w budynku/obieg grzewczy
VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Moduł źródła ciepła VWW 11/4 SI VWW 11/4 SI VWW 11/4 SI VWW 19/4 SI VWW 19/4 SI

Przepływ znamionowy przy ΔT 5 K 1 100 l/h 1 720 l/h 2 170 l/h 2 920 l/h 3 990 l/h

Maks. dyspozycyjna wysokość tłoczenia
przy ΔT 5 K

0,065 MPa
(0,650 bar)

0,042 MPa
(0,420 bar)

0,023 MPa
(0,230 bar)

0,056 MPa
(0,560 bar)

0,021 MPa
(0,210 bar)

Przepływ znamionowy przy ΔT 8 K 680 l/h 1 130 l/h 1 420 l/h 1 870 l/h 2 610 l/h

Maks. dyspozycyjna wysokość tłoczenia
przy ΔT 8 K

0,068 MPa
(0,680 bar)

0,056 MPa
(0,560 bar)

0,047 MPa
(0,470 bar)

0,082 MPa
(0,820 bar)

0,069 MPa
(0,690 bar)

Min. strumień objętości przy eksploatacji
ciągłej w granicach zastosowania

680 l/h 1 130 l/h 1 420 l/h 1 870 l/h 2 610 l/h

Maks. strumień objętości przy eksploatacji
ciągłej w granicach zastosowania

1 100 l/h 1 720 l/h 2 170 l/h 2 920 l/h 3 990 l/h

Elektryczny pobór mocy pompy obiegu
grzewczego przy W10/W35 ΔT 5K przy
250 mbar zewnętrznej utraty ciśnienia w
obiegu grzewczym

35 W 45 W 55 W 100 W 110 W

Dane mocy
Poniższe dane mocy obowiązują dla nowych produktów z czystymi wymiennikami ciepła.

Warunki badania do ustalenia danych mocy wg EN 14511

Instalowanie: przewody połączeniowe od strony źródła ciepła między VWF xx/4 a VWW xx/4 SI = 2 x 2 m (średnica we-
wnętrzna rury = 32 mm), ustawienie pompy obiegu zewnętrznego: tryb ogrzewania: nastawa fabryczna (autom.), tryb
chłodzenia: nastawa fabryczna (autom.)

VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Moduł źródła ciepła VWW 11/4 SI VWW 11/4 SI VWW 11/4 SI VWW 19/4 SI VWW 19/4 SI

Moc ogrzewania W10/W35 ΔT 5 K 6,40 kW 10,00 kW 12,90 kW 16,80 kW 23,00 kW

Pobór mocy W10/W35 ΔT 5 K 1,40 kW 1,90 kW 2,40 kW 3,10 kW 4,40 kW

Wskaźnik mocy W10/W35 ΔT 5 K / Coeffi-
cient of Performance EN 14511

4,80 5,20 5,10 5,40 5,20

Moc ogrzewania W10/W45 ΔT 5 K 6,30 kW 10,10 kW 12,90 kW 16,60 kW 23,60 kW

Pobór mocy W10/W45 ΔT 5 K 1,70 kW 2,50 kW 3,10 kW 4,00 kW 5,60 kW

Wskaźnik mocy W10/W45 ΔT 5 K / Coeffi-
cient of Performance EN 14511

3,70 4,10 4,00 4,20 4,10

Moc ogrzewania W10/W55 ΔT 8 K 6,30 kW 10,30 kW 13,30 kW 17,10 kW 23,80 kW

Pobór mocy W10/W55 ΔT 8 K 2,10 kW 3,00 kW 3,90 kW 4,80 kW 6,80 kW

Wskaźnik mocy W10/W55 ΔT 8 K / Coeffi-
cient of Performance EN 14511

3,00 3,50 3,30 3,60 3,50

Poziom hałasu W10/W35 EN 12102 /
EN 14511 LWI w trybie ogrzewania

41,2 dB(A) 47,9 dB(A) 45,0 dB(A) 49,9 dB(A) 50,6 dB(A)

Poziom hałasu W10/W45 EN 12102 /
EN 14511 LWI w trybie ogrzewania

40,9 dB(A) 50,3 dB(A) 47,8 dB(A) 48,0 dB(A) 47,8 dB(A)

Poziom hałasu W10/W55 EN 12102 /
EN 14511 LWI w trybie ogrzewania

41,8 dB(A) 53,8 dB(A) 47,6 dB(A) 49,1 dB(A) 46,4 dB(A)
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Granice zastosowania pompy ciepła ogrzewania (źródło ciepła woda gruntowa)
– Przy takich samych przepływach objętościowych w obiegu grzewczym (ΔT 5 K lub ΔT 8 K) i obiegu wody gruntowej (ΔT

3 K) jak podczas kontroli zakresu nominalnej mocy cieplnej w warunkach znamionowych dla normy. Eksploatacja pompy
ciepła poza warunkami granicznymi powoduje wyłączenie pompy ciepła przez wewnętrzne urządzenia regulacyjne i za-
bezpieczające.

– Granice zastosowania pompy ciepła ogrzewania (Źródło ciepła - woda gruntowa):
– W15/W65
– W25/W59
– W25/W25
– W10/W25
– W10/W65
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