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Uwaga - przeczytać najpierw
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera istotne wskazówki 
dotyczące obchodzenia się z urządzeniem, stanowi 
jego część i powinna być przechowywana w pobliżu 
pompy ciepła. Nie należy jej wyrzucać przez cały okres 
eksploatacji. W  przypadku przekazania pompy ciepła 
kolejnemu użytkownikowi należy przekazać mu również 
niniejszą instrukcję.

Przed rozpoczęciem wszystkich prac przy i z 
urządzeniem należy przeczytać dokładnie instrukcję, 
a w szczególności rozdział dotyczący bezpieczeństwa. 
Wszystkie zawarte tu wskazówki powinny być stoso-
wane bez pomijania któregokolwiek punktu.

W przypadku, gdyby ta instrukcja zawierała opi-
sy nie w pełni zrozumiałe bądź niejednoznaczne, z 
wątpliwościami prosimy się zwrócić do serwisu lub 
przedstawicielstwa producenta.

Ponieważ niniejsza instrukcja dotyczy większej ilości 
modeli pompy ciepła, należy stosować się do zaleceń 
odnoszących się do właściwego typu pompy ciepła.

Instrukcja obsługi jest przeznaczona wyłącznie dla 
osób instalujących lub używających pompy ciepła. 
Jej zawartość jest prawnie chroniona i nie wolno bez 
pisemnej zgody producenta tumaczyć, powielać, 
przetwarzać (w tym: na nośniki elektroniczne) w całości 
ani częściowo. Treść wersji polskojęzycznej niniejszej 
instrukcji jest prawnie chroniona i nie wolno jej bez 
pisemnej zgody przedstawiciela producenta na obszar 
Polski w jakiejkolwiek formie reprodukować, powielać, 
umieszczać na nośnikach  elektronicznych - ani w 
całości, ani częściowo.

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

 Informacje dla użytkowników

 Informacje lub wskazówki dla instalatorów

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!
 Oznacza bezpośrednio grożące   

niebezpieczeństwo, które prowadzi do ciężkich 
uszkodzeń ciała lub śmierci

 OSTRZEŻENIE!
 Oznacza możliwość zaistnienia niebezpiecz-

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

 OSTROŻNIE!
 Oznacza możliwość zaistnienia niebezpiecz-

nej sytuacji, która może prowadzić do lekkich 
uszkodzeń ciała

 UWAGA
 Oznacza możliwość zaistnienia niebezpiecznej 

sytuacji, która może prowadzić do szkód rze-
czowych

 WSKAZÓWKA
 Ważna informacja

€  PORADA
 Oznacza poradę dotyczącą oszczędności ener-

gii, surowców i kosztów

 Odwołanie do innych części instrukcji obsługi

 Odwołanie do innych materiałów przygotowa-
nych przez producenta
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Zakres zastosowania
Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z 
przeznaczeniem, to znaczy:

• do celów grzewczych (c.o.)

• do przygotowywania c.w.u.
Urządzenie może pracować tylko w zakresie określonym 
parametrami technicznymi.

 Patrz „Dane techniczne / Zakres dostawy“

Ograniczenia gwarancji
Producent nie odpowiada za szkody powstałe wskutek 
niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania pompy 
ciepła.

Gwarancja producenta traci swą ważność także, gdy:

• prace przy urządzeniu lub jego komponentach 
są przeprowadzane niezgodnie z zaleceniami 
niniejszej instrukcji lub niewłaściwie

• przy urządzeniu lub jego komponentach prze-
prowadzono prace, które nie zostały opisane w 
niniejszej instrukcji, a nie uzyskano na nie pisem-
nej zgody producenta

• przebudowano lub wymieniono komponenty 
urządzenia bez wyraźnej, pisemnej zgody produ-
centa.

Zgodność z normami
Urządzenie jest opatrzone znakiem CE.

 Potwierdzenie zgodności z normami

Bezpieczeństwo
Urządzenie jest całkowicie bezpieczne, jeżeli jest 
obsługiwane zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcja 
oraz wykonanie urządzenia odpowiadają dzisiejszemu 
stanowi techniki, spełniają właściwe przepisy DIN/VDE 
oraz przepisy bezpieczeństwa.

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

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

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!
 Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
 Wszelkie prace elektryczne powinni 

przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowani in-
stalatorzy.

 Przed otworzeniem urządzenia odłączyć zasila-
nie, odczekać 90 sekund - do zaniku napięcia na 
inwerterze - i zabezpieczyć się przed przypad-
kowym jego ponownym włączeniem!

 OSTRZEŻENIE!
 Tylko wykwalifikowany personel (instalatorzy 

grzewczy, sanitarni, technicy chłodnictwa) 
może przeprowadzać prace przy urządzeniu i 
jego komponentach.

 OSTRZEŻENIE!
 Urządzenie zawiera środek chłodniczy!
 Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy niebez-

pieczny dla zdrowia i środowiska. W przypadku 
wycieku czynnika:
– wyłączyć urządzenie
– skontaktować się z serwisem

 UWAGA
 Ze względu na techniczne bezpieczeństwo:
 odłączać zasilanie od pompy ciepła tylko w 

przypadku, gdy przeprowadzane są prace przy 
otwartym urządzeniu.
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 UWAGA
 Pompę ciepła należy ustawić na zewnątrz 

budynku. Również jako źródło ciepła 
można wykorzystywać wyłącznie powie-
trze zewnętrzne. Strona zasysająca oraz 
wydmuchująca powietrze muszą zostać wolne - 
nie wolno ich zastawiać ani przysłaniać.

 Wymiary i plan ustawienia dla danego typu 
urządzenia

 OSTRZEŻENIE!
 Nie wolno włączać urządzenia przy zdjętych 

osłonach powietrznych.

 UWAGA
 Nie wolno łączyć pompy ciepła z instalacją 

wentylacyjną - nie można wykorzystywać 
schłodzonego powietrza do celów klimatyzacyj-
nych.

 UWAGA
 Powietrze w miejscu ustawienia pompy ciepła 

oraz powietrze pobierane przez pompę ciepła 
nie mogą zawierać substancji powodujących 
korozję!

 Agresywne związki i pierwiatski (jak amo-
niak, siarka, chlor, sól, gazy błotne, spaliny …) 
mogą spowodować trwałe, nieodwracalne i 
nienaprawialne uszkodzenia pompy ciepła! 

 OSTROŻNIE!
 W obszarze wydmuchu powietrza temperatura 

jest niższa od temperatury otoczenia o ok. 5°C. 
W określonych warunkach klimatycznych może 
się tam w związku z tym tworzyć warstwa lodu. 
Pompę ciepła należy tak ustawić, aby wydmuch 
powietrza nie był skierowany na chodnik.

Serwis
Dane kontaktowe w przypadku pytań handlowych, 
technicznych i serwisowych można znaleźć na końcu ni-
niejszej instrukcji obsługi oraz pod adresami:

 Polska: www.alphainnotec.pl

 Niemcy: www.alpha-innotec.de

 Inne kraje: www.alpha-innotec.eu

Gwarancja
Warunki gwarancji zostały dołączone do dostawy pom-
py ciepła wraz z niniejszą instrukcją.

 WSKAZÓWKA
 We wszystkich sprawach związanych z gwarancją 

proszę się kontaktować ze sprzedawcą.

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

 „Demontaż“
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Zasada działania
Pompy ciepła pracują na podobnej zasadzie, jak lo-
dówki, wykorzystują jednak przy tym ciepło, nie chłód. 
Lodówka pobiera ciepło z produktów żywnościowych i 
oddaje je na zewnątrz poprzez lamele na tylnej ściance.

Pompa ciepła pobiera ciepło otoczenia, zgromadzo-
ne w powietrzu, gruncie lub wodzie gruntowej. To od-
zyskane ciepło jest przekazywane przez pompę ciepła 
do wody grzewczej. Nawet przy bardzo niskiej tempe-
raturze zewnętrznej pompa ciepła jest w stanie pobrać 
wystarczającą ilość ciepła, żeby ogrzać budynek.

Przykładowy szkic pompy ciepła glikol/woda z ogrzewa-
niem podłogowym:

 4 ⁄4 = energia użytkowa
ok. 3 ⁄4 = energia ze środowiska
ok. 1 ⁄4 = energia elektryczna

Zakres zastosowania
Każda pompa ciepła może być zastosowana do ogrze-
wania tak nowo wybudowanych budynków, jak i mo-
dernizowanych - z zastrzeżeniem przestrzegania 
obowiązujących przepisów, warunków otoczenia i gra-
nic zastosowania.

 Patrz „Dane techniczne / Zakres dostawy“

Miernik ilości energii
Jako wyposażenie dodatkowe do pomp ciepła dostępne 
są również mierniki ilości energii. Wartości można 
odczytać poprzez regulator - w odpowiedniej pozycji 
menu znajduje się informacja o ilości kilowatogodzin 
energii cieplnej oddanej do systemu grzewczego.

Energooszczędna praca pompy 
ciepła

Państwa decyzja o zastosowaniu pompy ciepła ma duży 
wkład w ochronę środowiska poprzez obniżenie emisji i 
zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.

Całą instalacją opartą na pompie ciepła steruje się za 
pomocą panelu sterującego regulatora.

 WSKAZÓWKA
 Uwaga na prawidłowe ustawienia regulatora

 Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła

Aby Państwa pompa ciepła działała efektywnie, należy 
zwrócić uwagę na następujące punkty:

€  PORADA
 Zalecamy unikać niepotrzebnie wysokich tem-

peratur na zasilaniu.
 Im niższa temperatura na zasilaniu c.o., tym 

efektywniejsza jest praca całej instalacji.

€  PORADA
 Wietrzenie pomieszczeń należy przeprowadzać 

okresowo. Takie postępowanie pozwala na 
mniejsze zużycie energii oraz niższe koszty niż 
w przypadku stale otwartych okien.
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Czyszczenie
Zewnętrzne powierzchnie ścianek urządzenia można 
myć mokrym ręcznikiem, czystą wodą  lub z dodatkiem 
łagodnego środka czyszczącego. 

W żadnym wypadku nie wolno czyścić powierzchni 
urządzenia środkami do szorowania, bądź 
zawierającymi kwasy albo chlor, ponieważ mogą one 
uszkodzić powierzchnię, co z kolei może doprowadzić 
do uszkodzenia samego urządzenia.

Przeglądy
Pompy ciepła zgodnie z warunkami gwarancji podlegają 
obowiązkowym corocznym przeglądom przeprowadza-
nym przez autoryzowany serwis lub firmę instalacyjną, 
która zamontowała pompę ciepła. Przeglądy pomp 
ciepła są wykonywane odpłatnie.

 Patrz : Ważne adresy na stronie 35

W niektórych krajach, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami (np. rozporządzeniem EG 517/2014), urządzenia 
napełnione czynnikiem chłodniczym od pewnej ilości 
podlegają corocznym przeglądom szczelności obie-
gu czynnika chłodniczego. Dotyczy to również pomp 
ciepła.

 ►  Przestrzegać obowiązujących w danym kraju prze-
pisów dotyczących danej instalacji z pompą ciepła.

Części składowe obiegu grzewczego (zawory, 
zbiorniki wyrównawcze, pompy obiegowe, filtry, osadni-
ki zanieczyszczeń) powinny być raz do roku przeglądane 
przez wykwalifikowanego instalatora.

 UWAGA
 Należy regularnie kontrolować, czy in-

stalacja odpływu kondensatu (tacka konden-
satu wewnątrz pompy ciepła i odpływ na 
zewnątrz) nie została zanieczyszczona w stop-
niu uniemożliwiającym swobodny odpływ kon-
densatu.

Oblodzenie kratki ochronnej
Przy temperaturach poniżej punktu zamarzania i wyso-
kiej wilgotności powietrza może dojść do tworzenia się 
warstwy lodu na kratkach ochronnych osłon powietrz-
nych. Aby umożliwić prawidłową pracę pompy ciepła 
należy regularnie usuwać gromadzący się lód!

Zalecamy podpisanie umowy na przeglądy instalacji z 
firmą, która zamontowała pompę ciepła.

CZYSZCZENIE I MYCIE CZĘŚCI URZĄDZENIA

 OSTROŻNIE!
 Czyszczenie komponentów powinien 

przeprowadzać autoryzowany instalator lub ser-
wisant. Używać tylko zalecanych przez produ-
centa środków czyszczących.

 Po wyczyszczeniu skraplacza środkami che-
micznymi należy go dokładnie wypłukać i 
zneutralizować resztki. Przy przeprowadzaniu 
tych czynności prosimy zwrócić uwagę na dane 
techniczne producenta wymiennika ciepła.

Awarie
W przypadku awarii możecie Państwo odczytać jej 
przyczynę dzięki programowi diagnozującemu regula-
tora pompy ciepła.

 Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła

 OSTRZEŻENIE!
 Wszelkie prace naprawcze oraz serwisowe w 

okresie gwarancji może przeprowadzać tylko 
autoryzowany serwis lub firma instalacyjna, 
która zamontowała daną pompę ciepła.

Proszę zwrócić uwagę, że komunkat o błędzie nie 
pojawi się w przypadku, gdy ogranicznik temperatury 
zamontowany na grzałce zadziałał i wyłączył grzałkę 
(dotyczy niektórych typów urządzeń).

 „Pierwsze uruchomienie“, sekcja „Ogranicznik 
temperatury“
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Zakres dostawy
Zakres dostawy - przykład:

(DWA OPAKOWANIA):

 Opakowanie 1:

 boczne osłony powietrzne (2 sztuki, 
zapakowane w osobnych kartonach)

 Opakowanie 2:

 urządzenie kompaktowe z w pełni 
hermetyczną sprężarką, wszystkimi 
częściami niezbędnymi do zabezpieczenia 
i kontroli obiegu chłodniczego oraz 
wężem do odpływu kondensatu 
(podłączonym do pompy ciepła)

1 pompa obiegowa UPM GEO  25-85 180  PWM  
 (w zakresie dostawy) 
1 wtyczka zasilania sprężarki do 
podłączenia do regulatora naściennego

1 wtyczka przewodu Bus (komunikacja) 
   do podłączenia do regulatora naściennego

 Sprawdzić, czy w trakcie transportu nie zostały usz-
kodzone żadne części…

 Sprawdzić kompletność dostawy…
 Ewentualne szkody i braki - natychmiast zgłosić.

 WSKAZÓWKA
 Zwrócić uwagę na typ pompy ciepła

 Patrz „Dane techniczne / Zakres dostawy“

NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE

 UWAGA
 Stosować tylko oryginalne wyposażenie, dostar-

czone przez producenta pompy ciepła

Regulator pompy ciepła w wykonaniu do montażu na 
ścianie jest wyposażeniem niezbędnym do funkcjono-
wania.
Pompa ciepła dopiero z regulatorem stanowi 
funkcjonalną całość.

Regulator pompy ciepła i c.o. 2.1 
(do montażu naściennego)

Komunikacja pomiędzy pompą ciepła i re-
gulatorem odbywa się poprzez przewód 
I(Y) STY 2x2x0,6 mm² (poza zakresem dostawy, do sa-
modzielnego montażu).

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Pakiet instalacyjny (przyłącza elastyczne) do pomp 
ciepła powietrze/woda w ustawieniu zewnętrznym musi 
być zamówiony osobno.
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Ustawienie i montaż
Przy wszystkich pracach należy przestrzegać poniższych 
punktów:

 WSKAZÓWKA
 Przestrzegać wszelkich przepisów, w tym  

dotyczących bezpieczeństwa, obowiązujących 
w danym kraju.

 WSKAZÓWKA
 Sprawdzić poziom głośności danego urządzenia

 Patrz „Dane techniczne / Zakres dostawy“, sekcja 
„Głośność“

MIEJSCE USTAWIENIA

 UWAGA
 Pompę ciepła ustawiać wyłącznie na zewnątrz 

budynku

 Wymiary i plany ustawienia dla danego typu 
urządzenia

TRANSPORT NA MIEJSCE USTAWIENIA

Aby uniknąć szkód podczas transportu pompę ciepła 
należy przewozić podnośnikiem, wózkiem widłowym 
lub dźwigiem aż na ostateczne miejsce ustawienia i do-
piero tam ją rozpakować i zdjąć z palety.

 OSTRZEŻENIE!
 Zabezpieczyć się przed przechyleniem się 

urządzenia podczas transportu i zdejmowania z 
palety

 UWAGA
 Nie używać do celów transportowych przyłączy 

hydraulicznych ani komponentów pompy ciepła

 UWAGA
 Pompy ciepła nie wolno przechylać w żadnym 

kierunku o więcej niż 45°

GŁÓWNE KOMPONENTY

2

1

5

4

32

1 skrzynka rozdzielcza
2 wentylator
3 parownik
4 skraplacz
5 sprężarka
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GŁOŚNOŚĆ
Stosując właściwy dla danej pompy ciepła plan usta-
wienia należy wziąć pod uwagę poziom głośności 
urządzenia i obowiązujące przepisy.

 WSKAZÓWKA
 Poniższe wartości należy traktować tylko jako ob-

liczeniowe. Specyficzne warunki w miejscu usta-
wienia, sąsiadujące budynki a także powierzchnie 
odbijające fale akustyczne mogą podwyższyć po-
ziom hałasu. Dokładne ustalenie głośności jest 
możliwe tylko przy pomiarze na miejscu, po usta-
wieniu pompy ciepła.

Poniższe dane o głośności (ciśnieniu akustycznym) obliczono w zależności od odległości i wariantu ustawienia 
(współczynnika Q) - patrz rysunki:

LW 161 
H-A/V 

Odległość do pompy ciepła w m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

współcz. Poziom głośności przy maks. mocy grzewczej w dB(A)

Q

2 55 49 45,5 43 41 39,4 38,1 36,9 35,9 35 34,2 33,4 32,7 32,1 31,5 30,9 30,4 29,9 29,4 29

4 58 52 48,5 46 44 42,4 41,1 39,9 38,9 38 37,2 36,4 35,7 35,1 34,5 33,9 33,4 32,9 32,4 32

8 61 55 51,5 49 47 45,4 44,1 42,9 41,9 41 40,2 39,4 38,7 38,1 37,5 36,9 36,4 35,9 35,4 35

Współczynnik Q dla poszczególnych wariantów ustawienia.

Q = 2

Q = 4

Q = 8

Jeżeli ustawiono więcej niż jedną pompę ciepła te-
go samego typu, do poziomu głośności należy dodać 
wartości z poniższej tabeli:

Liczba jednakowych 
źródeł hałasu

Zwiększenie
 ∆ L w dB

1 0,0
2 3,0
3 4,8
4 6,0
5 7,0
6 7,8
7 8,5
8 9,0
9 9,5

10 10,0
12 10,8

Jeżeli ustawiono pompy ciepła o różnej głośności, 
należy się kierować wartościami z wykresu:

Zw
ię

ks
ze

ni
e 

w
 d

B

Różnica głośności w dB
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Przykład: jeżeli różnica głośności dwóch pomp ciepła 
wynosi 5 dB należy zwiększyć wynik o 1,2 dB.

USTAWIENIE

Pompę ciepła ustawić na nośnym, trwałym i poziomym 
podłożu. Należy się przy tym upewnić, że fundament 
wytrzyma wagę pompy ciepła - właściwym materiałem 
będą na przykład płyty chodnikowe albo beton. W 
obszarze wylotu powietrza powierzchnia powinna 
przepuszczać wodę.

 UWAGA
 W obszarze wylotu powietrza panuje tempera-

tura ok. 5 K poniżej temperatury otoczenia. W 
związku z tym w określonych warunkach klimaty-
cznych może się tam tworzyć warstwa lodu.

 Pompę ciepła należy tak ustawić, aby wylot po-
wietrza nie był skierowany na ciągi komunika-
cyjne.

 WSKAZÓWKA
 Przestrzegać planów ustawienia dla danego 

typu urządzenia. Zachować minimalne wyma-
gane odstępy.

 Plan ustawienia dla danego typu urządzenia

PRZYGOTOWANIE DO USTAWIENIA

 Zdjąć dolne części przedniej i tylnej strony obu-
dowy…

1 śruby mocujące
2 dolna część obudowy

 Poluzować śruby - przekręcając je o 90° w lewo…

 Po obu stronach urządzenia uchylić do przodu 
dolną część obudowy, odwiesić i odstawić w 
bezpieczne miejsce.

PODNOSZENIE POMPY PRZY POMOCY RUR

TYLNA STRONA:

 UWAGA
 Uważać, aby nie uszkodzić rurami wiązek kabli 

ani komponentów urządzenia
Pompę na rurach podnieść w przynajmniej cztery osoby 
i postawić na podeście. Należy się przy tym upewnić, że 
urządzenie stoi płasko.
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PODNOSZENIE POMPY DŹWIGIEM

 Zdjąć boczne listwy z palety drewnianej…

 Obejmy poprowadzić pod urządzeniem. Aby 
zabezpieczyć obudowę przed uszkodzeniem, 
należy pomiędzy nią a obejmy włożyć listwy albo 
belki drewniane. Inną możliwością jest demontaż 
obudowy (wskazówki - patrz „Mocowanie osłon po-
wietrznych“)…

A widok z przodu
B widok z boku 1

 OSTRZEŻENIE!
 Obejm nie umieszczać zbyt blisko siebie, ani 

zbyt blisko środka, aby nie przechylić pompy!

 UWAGA
 Obejmy przeprowadzić po bokach wentylatora, 

tak aby nie naciskały na wentylator, kiedy są 
napięte.

 Urządzenie podnieść dźwigiem i ustawić na 
podeście, upewniając się przy tym, że pompa stoi 
płasko i nie jest przekrzywiona.

MONTAŻ OSŁON POWIETRZNYCH

 OSTRZEŻENIE!
  W urządzeniu znajdują się ruchome części.
 Dlatego przed dalszymi pracami należy 

zamontować obie osłony powietrzne.

 O ile nie zrobiono tego podczas wcześniejszych 
prac, zdjąć dolne części przedniej i tylnej strony 
obudowy…

 •
 Odkręcić obie śruby w dolnych częściach obu-

dowy…

 •
 Obudowy od góry uchylić do przodu, wyjąć z ram 

urządzenia i odstawić w bezpieczne miejsce…

1 dolne części obudowy

 Zdemontować górne części obudowy…

 •
 Odkręcić obie śruby na dolnych krawędziach gór-

nych części obudowy…

 •
 Obudowy od dołu uchylić do przodu, wyjąć z ram 

pokrywy górnej i odstawić w bezpieczne miejsc…
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1 otwór w osłonie powietrznej
2 tuleja mosiężna w ramie urządzenia

 •

 Osłony powietrzne przykręcić do przedniej i tylnej 
strony obudowy…

 Pokrywę z powrotem ułożyć na ramie urządzenia…

1 górna pokrywa
2 górne części obudowy

 Górna pokrywa jest przymocowana za pomocą 
górnych części obudów. Po ich zdemontowaniu po-
krywa nie jest niczym przytwierdzona. Należy ją 
zdjąć i odstawić w bezpieczne miejsc…

 Zamontować osłony powietrzne…

 UWAGA
 Przed rozpoczęciem montażu zdjąć z osłon po-

wietrznych folię ochronną.

 •
 Osłony powietrzne zawiesić na górnej części ram 

urządzenia przy pomocy mosiężnych tulejek…
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MONTAŻ / PRZYŁĄCZENIE DO INSTALACJI GRZEW-
CZEJ

 UWAGA
 Urządzenie podłączyć do systemu grzew-

czego zgodnie z odpowiednim dla danego 
typu pompy schematem hydraulicznym. 
Połączenie równoległe kilku pomp ciepła 
(kaskada) nie jest możliwe przy tym typie 
urządzenia.

 Schematy hydrauliczne

Sprawdzić, czy przekroje i długości rur obiegu grzew-
czego są dobrane prawidłowo (łącznie z przewodami 
pomiędzy pompą ciepła a budynkiem, ułożonymi w zie-
mi!).

W instalacji hydraulicznej niezbędny jest bufor, którego 
pojemność zależy od typu urządzenia.

 Patrz „Zbiornik buforowy“ strona 16 .

 UWAGA
 W celu uniknięcia uszkodzenia rur miedzia-

nych wewnątrz pompy ciepła, należy pod-
czas montażu zabezpieczyć przyłącza przeciw 
skręceniu.

 Obiegi grzewcze przed przyłączeniem do nich 
pompy ciepła należy gruntownie wypłukać…

Nieczystości i osad w obiegu grzewczym mogą 
prowadzić do nieprawidłowej pracy lub awarii pompy 
ciepła.

 Wyjście wody c.o. (zasilanie) oraz wejście wody 
c.o. (powrót) zaopatrzyć w armaturę odcinającą po 
stronie pompy ciepła…

 Dzięki montażowi armatury odcinającej można w 
razie potrzeby wypłukać skraplacz i parownik pom-
py ciepła.

 Podłączenie do sztywnych rur obiegu grzewczego 
należy wykonać za pomocą przyłączy elastycznych, 
dzięki czemu uniknie się przenoszenia drgań na ru-
ry c.o.

 Górne części obudowy zawiesić, mocując do po-
krywy i przykręcając u dołu do ram…

 Osłony powietrzne są teraz zamontowane i 
można przystąpić do prac instalacyjnych. Po ich 
zakończeniu należy przytwierdzić dolne części 
obudowy. (patrz „Podłączenia elektryczne“).
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 WSKAZÓWKA
 Wyposażenie kompensujące drgania (przyłącza 

elastyczne) jest dostępne w naszej ofercie jako 
wyposażenie dodatkowe.

1 przyłącze wejścia c.o. (powrót)
2 przyłącze wyjścia c.o. (zasilanie)

 Wąż kondensatu ułożyć tak, aby nie stykał się z 
przewodami z czynnikiem chłodniczym.

 Upewnić się, że odpływ kondensatu jest zabezpie-
czony przed zamarzaniem.

 Plan ustawienia dla danego typu urządzenia

 Przewodnik po pompach ciepła

 Uszczelnić pustą rurę po stronie urządzenia.

ODPŁYW KONDENSATU

Wytrącający się z powietrza kondensat musi zostać 
odprowadzony za pomocą zabezpieczonego przed 
zamarzaniem przewodu o średnicy min. 50 mm. Przy 
podłożu przepuszczającym wodę dopuszcza się, aby 
rura kondensatu była wprowadzona w ziemię pionowo 
na minimum 90 cm. Jeżeli kondensat jest odprowadzany 
do kanalizacji lub drenażu, należy zwrócić uwagę, 
aby rury doprowadzające  były zabezpieczone przed 
zamarzaniem i pochylone (nie ustawione pionowo).

Wprowadzenie kondensatu do kanalizacji jest dopusz-
czalne jedynie poprzez ujście syfonowe, do którego mu-
si być zapewniony dostęp.

Zabezpieczenie ciśnieniowe
Obieg c.o. musi zostać zgodnie z przepisami wyposażony 
w zawór bezpieczeństwa i zbiornik wyrównawczy.
Ponadto należy zainstalować wymagane zawory zwrot-
ne, odcinające, armaturę do opróżniania i napełniania.

Pompa obiegowa
Przewód pompy nie może być przedłużany, dlatego 
należy tak dobrać odległości, aby był on wystarczająco 
długi. Dozwolone jest skrócenie przewodu.

maks. długość przewodu ok. 2,4 m

Do dyspozycji jest tylko jeden sygnał PWM dla pompy 
obiegowej, dlatego obieg c.w.u. musi być realizowany 
poprzez zawór przełączny podłączony do wyjścia BUP 
(beznapięciowo otwarty w kierunku c.o.).

DOZWOLONE WARIANTY ZABUDOWY POMPY OBIE-
GOWEJ

Dopuszczalne są wyłącznie następujące możliwości in-
stalacji pompy obiegowej:

ZULÄSSIGE EINBAULAGEN UMWÄLZPUMPE 

Die  Umwälzpumpe  wird  in  folgender 
Konfiguration  der  Wärmepumpe  zur 
Außenaufstellung im Lieferumfang beigepackt: 

          

 

 

Die  Flussrichtung  (Auslieferungszustand  nach 
unten  drückend)  kann  vor  Ort  durch  Lösen  und 
Drehen  des  Pumpenkopfes  um  180°C  angepasst 
werden. 

   . 

 

 

Gehen Sie hierzu wie folgt vor: 

1. ggf. Leitung absperren und 
Pumpenstrecke entleeren  

2. 4 Schrauben am Pumpenkopf lösen 
3. Pumpenkopf anheben 
4. Pumpenkopf um 180° drehen 
5. Pumpenkopf einsetzen und befestigen 
6. Bei Belieben kann das Pumpentypenschild 

ebenfalls gedreht werden 

 

HINWEIS 
Die  Umwälzpumpe  darf  nur  senkrecht  verbaut 
werden.  Daraus  ergeben  sich  zwei  zugelassene 
Installationsmöglichkeiten: 

 

 

 

1. senkrecht,  nach  unten  drückend 
Auslieferungszustand 
 

2. senkrecht, nach oben drückend 
Pumpengehäuse um 180° drehen 
 

3. waagrecht, nach oben drückend 
Pumpengehäuse um 180° drehen 
 

4. waagrecht, nach unten drückend 
Auslieferungszustand 

 

HINWEIS 
Der  Pumpenkopf  darf  sich  keinesfalls  oberhalb 
bzw.  unterhalb  einer  waagrechten  Rohrführung 
sein! 

 

TECHNISCHE DATEN UMWÄLZPUMPE 

Heizwassertemperaturen   ‐10°C bis +95°C 
Umgebungstemperaturen  0°C bis +55°C 
Raumluftfeuchte  (rel.)    max. 95% 

 

 

    

180° 

W razie potrzeby głowicę pompy można przekręcić w 
następujący sposób:

ZULÄSSIGE EINBAULAGEN UMWÄLZPUMPE 

Die  Umwälzpumpe  wird  in  folgender 
Konfiguration  der  Wärmepumpe  zur 
Außenaufstellung im Lieferumfang beigepackt: 

          

 

 

Die  Flussrichtung  (Auslieferungszustand  nach 
unten  drückend)  kann  vor  Ort  durch  Lösen  und 
Drehen  des  Pumpenkopfes  um  180°C  angepasst 
werden. 

   . 

 

 

Gehen Sie hierzu wie folgt vor: 

1. ggf. Leitung absperren und 
Pumpenstrecke entleeren  

2. 4 Schrauben am Pumpenkopf lösen 
3. Pumpenkopf anheben 
4. Pumpenkopf um 180° drehen 
5. Pumpenkopf einsetzen und befestigen 
6. Bei Belieben kann das Pumpentypenschild 

ebenfalls gedreht werden 

 

HINWEIS 
Die  Umwälzpumpe  darf  nur  senkrecht  verbaut 
werden.  Daraus  ergeben  sich  zwei  zugelassene 
Installationsmöglichkeiten: 

 

 

 

1. senkrecht,  nach  unten  drückend 
Auslieferungszustand 
 

2. senkrecht, nach oben drückend 
Pumpengehäuse um 180° drehen 
 

3. waagrecht, nach oben drückend 
Pumpengehäuse um 180° drehen 
 

4. waagrecht, nach unten drückend 
Auslieferungszustand 

 

HINWEIS 
Der  Pumpenkopf  darf  sich  keinesfalls  oberhalb 
bzw.  unterhalb  einer  waagrechten  Rohrführung 
sein! 

 

TECHNISCHE DATEN UMWÄLZPUMPE 

Heizwassertemperaturen   ‐10°C bis +95°C 
Umgebungstemperaturen  0°C bis +55°C 
Raumluftfeuchte  (rel.)    max. 95% 

 

 

    

180° 

 W razie potrzeby zamknąć zawory odcinające i 
opróżnić odcinek z pompą obiegową

 Odkręcić 4 śruby na głowicy pompy

 Unieść głowicę



16 Zastrzegamy możliwość zmian technicznych  |  83061500aDE – instrukcja obsługi  |  ait-deutschland GmbH

Przyłącze elektryczne
Poniższe ostrzeżenia dotyczą wszelkich prac elektrycz-
nych:

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!
 Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
 Prace elektryczne powinni przeprowadzać 

wyłącznie wykwalifikowani specjaliści.
 Przed otworzeniem urządzenia odłączyć zasila-

nie, odczekać 90 sekund = do zaniku napięcia na 
inwerterze - i zabezpieczyć się przed przypad-
kowym jego ponownym włączeniem!

 OSTRZEŻENIE!
 Podczas przeprowadzania wszelkich prac elek-

trycznych należy przestrzegać przepisów 
bezpieczeństwa.

 Przestrzegać technicznych warunków przyłączy 
lokalnego zakładu energetycznego (o ile takie 
zostały wydane)!

 Przekręcić głowicę o 180°

 Nałożyć i zamocować głowicę

 Dodatkowo można także przekręcić tabliczkę 
znamionową pompy obiegowej

DANE TECHNICZNE POMPY OBIEGOWEJ

Temperatura otoczenia  0°C do +55°C

Wilgotność powietrza  (wzgl.) maks. 95%

Zbiornik buforowy
W obiegu grzewczym wymagany jest montaż bufora o 
minimalnej pojemności 200 litrów.

Przygotowywanie c.w.u.
Przygotowywanie c.w.u. za pomocą pompy ciepła 
wymaga podłączenia osobnego obiegu, równoległego 
do obiegu c.o. Rozszerzając instalację o obieg c.w.u. 
należy pamiętać, że nie powinien on być podłączany za 
buforem c.o.

 Schematy hydrauliczne

Zasobnik c.w.u.
Jeżeli pompa ciepła ma służyć również do przygotowy-
wania c.w.u., należy użyć odpowiednich zasobników, 
dostosowanych do współpracy z pompą ciepła.

Powierzchnia wymiany ciepła zasobnika musi być na ty-
le duża, aby odebrać moc grzewczą pompy ciepła przy 
możliwie małej różnicy temperatur. Zasobniki c.w.u. z 
naszej oferty są przeznaczone specjalnie do współpracy 
z pompami ciepła i polecamy ich stosowanie.

Zasobnik c.w.u. połączyć z instalacją zgodnie z wybra-
nym schematem hydraulicznym.
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 Przewody zasilania w rurze ochronnej poprowadzić 
do ściany budynku, a stąd dalej do rozdzielni w bu-
dynku i regulatora…

 Podłączyć przewody do zasilania.

 Przewód zasilania sprężarki podłączyć do wtyczki 
w regulatorze naściennym, znajdującej się w zakre-
sie dostawy pompy ciepła:

 N = blau / blue 
    = gelb-grün / yellow-green 
L1 = braun / brown 
L2 = schwarz / black 
L3 = grau / grey 
 

N = niebieski 
= żółto-zielony

L1 = brązowy
L2 = czarny
L3 = szary

 UWAGA
 Zapewnić prawidłową kolejność faz zasilania 

sprężarki (prawy kierunek obrotów).
 Praca sprężarki przy niewłaściwej kolejności 

faz może doprowadzić do nieodwracalnych 
uszkodzeń sprężarki.

 UWAGA
 Zasilanie pompy ciepła musi być zaopatrzone 

w bezpiecznik trójfazowy z co najmniej 3-mi-
limetrowym odstępem styków zgodny z 
PN - EN 60947-2.

 Sprawdzić wielkość prądu rozruchu.
 Patrz „Dane techniczne / Zakres dostawy“, sekcja 

„Elektryka“

 WSKAZÓWKA
 W urządzeniach ze zintegrowaną grzałką 

elektryczną podłączono ją już fabry-
cznie dla mocy 9  kW (6 kW). Można ją 
przepiąć na styczniku Q na moc 6 kW 
(4 kW) = praca na dwóch fazach (w tym celu 
należy odpiąć zaciski Q5/6) lub na moc 3 
kW (2 kW) = praca na jednej fazie (w tym 
celu należy odpiąć zaciski Q5/6 i Q5/4). 
Wartości na zaciskach podano dla grzałki o 
mocy 6 kW. Wypięte przewody zabezpieczyć 
kostką. Wypinać należy tylko podane wyżej fazy 
(termik).

PODŁĄCZENIE ZASILANIA

 W przypadku gdy urządzenie jest zamknięte, 
otworzyć obudowę…

 Przewody zasilające poprowadzić przez otwór w 
podstawie i przez koryto kabli do skrzynki rozdziel-
czej…

1 koryto kabli
2 otwór w podstawie

 Przewody zasilające podłączyć do następujących za-
cisków:

1 230 V
2 grzałka elektryczna
3 sprężarka

 WSKAZÓWKA
 Przykładowe podłączenie zasilania. Przyłącze 

elektryczne wykonać zgodnie z planem zacis-
ków dla danej pompy ciepła. 
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 Maksymalna długość przewodu 30 m. 1 = weiß / white 
2 = grün / green 
3 = Schirmanschlussblech / 
       shield connecting plate 
4 = gelb / yellow 
5 = braun / brown 
 

1 = biały
2 = zielony
3 = blaszka ekranująca
4 = żółty
5 = brązowy

 „Plan zacisków“ i „Schematy elektryczne“ dla da-
nego typu urządzenia

 Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła

 Uszczelnić pustą rurę po stronie pompy ciepła…

 Przykręcić obudowę do pompy ciepła…

 Dolne części obudowy ukośnie wstawić w ramy 
urządzenia, u góry - docisnąć do ram i dokręcić 
śruby…

PODŁĄCZENIE PRZEWODU BUS OD STRONY POMPY 
CIEPŁA

Połącznie pomiędzy pompą ciepła i regulatorem 
nawiązywane jest poprzez przewód BUS.

 WSKAZÓWKA
 Prowadząc przewody do wnętrza budynku 

należy oddzielić nieekranowane przewody 
zasilania elektrycznego (zasilanie jednostki 
zewnętrznej) od ekranowanych (Mod-Bus).

 Przewód Bus tak, jak przewody zasilające 
poprowadzić przez otwór w podstawie i przez kory-
to kabli do skrzynki rozdzielczej…

1 koryto kabli
(do samodzielnego wykonania, zalecany 

typ kabla I(Y) STY 2x2x0,6 mm²)

 i podłączyć do płyty X20 …

1 zaciski pod przewód BUS

 Przewód BUS w rurze ochronnej poprowadzić do 
ściany budynku, a stąd dalej do regulatora…

 Przewód BUS podłączyć do wtyczki w regulatorze 
naściennym, znajdującej się w zakresie dostawy 
pompy ciepła.
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- instalacja zaopatrzona jest w prawidłowo 
zwymiarowaną armaturę wyrównania ciśnień

- przestrzegane są normy dotyczące jakości wody 
grzewczej

- regularnie przeprowadzane są przeglądy i prace 
konserwacyjne.

Zgodnie z VDI 2035 należy prowadzić księgę instalacji, w 
której podane będą istotne dane projektowe).

MOŻLIWE SZKODY

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może 
doprowadzić do:

- zakłóceń w pracy, awarii komponentów (np. pomp, za-
worów)

- nieszczelności wewnątrz i na zewnątrz (np. wymienni-
ków ciepła)

- zmniejszania się wolnego przekroju i blokowania się 
komponentów (np. wymienników ciepła, rur, pomp)

- zmęczenia materiału

- tworzenia się pęcherzy i poduszek powietrznych (ka-
witacja)

- zakłóceń w wymianie ciepła (tworzenie się osadów) i 
związanego z tym hałasu (szumy, stuki, itp.)

WAPŃ – ZABÓJCA ENERGII

Napełnienie zbiornika wodą o nieodpowiedniej jakości 
prowadzi do nieuchronnego odkładania się całego 
wapnia w postaci kamienia kotłowego. Skutek: na po-
wierzchniach wymiany ciepła tworzą się złogi wap-
nia. Spada stopień sprawności i rosną koszty ener-
gii. W przybliżeniu 1 milimetr osadu wapnia to strata 
sprawności rzędu 10%. W skrajnych przypadkach może 
dojść nawet do uszkodzenia wymiennika ciepła.

ZMIĘKCZANIE WODY WG VDI 2035 – CZĘŚĆ I

Jeżeli woda pitna zostanie zmiękczona zgodnie z 
wytyczną VDI 2035 przed napełnieniem instalacji, 
kamień kotłowy nie będzie mógł się tworzyć. Dzięki te-
mu skutecznie i długotrwale unika się osadzania wapnia 
i jego wpływu na całą instalację grzewczą.

KOROZJA – BAGATELIZOWANY PROBLEM

Wytyczna VDI 2035, część II, dotyczy proble-
mu korozji. Zmiękczenie wody grzewczej może się 
okazać niewystarczające. Wartość pH może znacz-
nie przekroczyć graniczną wartość 10. Współczynnik 

Płukanie, napełnianie i 
odpowietrzanie instalacji

 UWAGA
  Przed pierwszym uruchomieniem należy 

całkowicie odpowietrzyć instalację

JAKOŚĆ WODY

WEDŁUG VDI 2035 CZĘŚĆ I ORAZ II W INSTALACJACH 
GRZEWCZYCH

Nowoczesne i energooszczędne instalacje z pompa-
mi ciepła są coraz powszechniejsze. Dzięki zaawanso-
wanej technice takie instalacje osiągają bardzo wysoką 
sprawność. Zmniejszająca się ilość miejsca przeznaczo-
na na urządzenie grzewcze doprowadziła do rozwoju 
kompaktowych urządzeń o coraz mniejszych przekro-
jach rur i wysokim stopniu przenoszenia ciepła. Do tego 
dochodzi kompleksowość instalacji oraz różnorodność 
materiałów, co odgrywa dużą rolę w problematy-
ce odporności na korozję. Woda grzewcza wpływa 
nie tylko na stopień sprawności instalacji, ale także na 
żywotność urządzenia grzewczego i pozostałych ele-
mentów instalacji grzewczej.

Z tego powodu minimalnym warunkiem do prawidłowej 
pracy instalacji jest spełnienie wymogów zaleceń 
VDI 2035 część I i część II. Nasze doświadczenie po-
kazuje, że najbezpieczniejsza i bezawaryjna praca 
możliwa jest przy pracy z wodą przynajmniej częściowo 
zdemineralizowaną.

VDI 2035 część I podaje wskazówki i zalecenia dotyczące 
tworzenia się kamienia i unikania tego zjawiska w in-
stalacjach grzewczych i instalacjach ciepłej wody 
użytkowej.

VDI 2035 część II opisuje przede wszystkim warunki 
zmniejszania korozyjności po stronie wody grzewczej w 
instalacjach ciepłej wody użytkowej.

ZASADY Z CZĘŚCI I I CZĘŚCI II

Niebezpieczeństwo pojawienia się kamienia i korozji w 
instalacjach c.o. / c.w.u. jest zminimalizowane, gdy:

- projekt i pierwsze uruchomienie zostały wykonane 
fachowo

- instalacja jest odcięta od zewnętrznych czynników 
powodujących korozję
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pH powyżej 11 może doprowadzić do uszkodzenia 
uszczelnień gumowych. Wymogi wytycznej VDI 2035, 
Karta 1, będą spełnione, jednak VDI 2035, Karta 2, 
określa wartość pH pomiędzy 8,2 a maksymalnie 10.
Przy zastosowaniu materiałów aluminiowych, jak ma to 
miejsce przy wielu nowoczesnych instalacjach grzew-
czych, nie należy przekraczać pH 8,5, ponieważ grozi to 
korozją – aluminium będzie na nią narażone nawet bez 
obecności tlenu. W związku z tym oprócz zmiękczenia 
wody grzewczej należy ją wstępnie uzdatnić. Tylko w ta-
ki sposób można spełnić wymogi VDI 2035 oraz zalece-
nia producenta pompy ciepła.
Karta 2 wytycznej VDI 2035 mówi także o 
zmniejszeniu cakowitej zawartości soli (przewodność). 
Niebezpieczeństwo korozji jest jeszcze mniejsze przy 
zastosowaniu całkowicie zdemineralizowanej wody, niż 
przy wykorzystaniu wody zmiękczonej, ale zawierającej 
sole.
Woda pitna zawiera, także po uprzednim zmiękczeniu, 
rozpuszczone, powodujące korozję sole, które z powo-
du stosowania różnych materiałów w instalacji grzew-
czej działają jak elektrolity i przyspieszają korodowanie. 
Może to doprowadzić do nadżerania materiałów.

BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI DEMINERALIZACJI

Dzięki demineralizacji wyżej opisane problemy nie 
pojawią się, ponieważ woda grzewcza nie będzie 
zawierać powodujących korozję soli jak siarczany, chlo-
rany i azotany ani alkalizującego wodorowęglanu sodu. 
Woda w pełni zdemineralizowana w bardzo niewielkim 
stopniu powoduje korozję, nie wytrąca się z niej także 
kocioł kotłowy. Jest to idealna metoda do zastosowania 
w zamkniętych obiegach grzewczych, ponieważ niewiel-
ki udział tlenu można w takim przypadku zaakceptować.
Zasadniczo przy napełnianiu instalacji wodą 
zdemineralizowaną wartość pH dzięki samoalkalizacji 
ustala się w idealnym zakresie. W razie potrzeby można 
chemikaliami alkalizować wodę do wartości pH 8,2. W 
ten sposób osiąga się optymalną ochronę całej instalacji 
grzewczej.

KONTROLA

Dla utrzymania odpowiedniej jakości wody niezbędna 
jest regularna analiza wody oraz środków uzdatniających 
za pomocą odpowiednich przyrządów.

 Napełnić i odpowietrzyć obieg grzewczy…

 Dodatkowo otworzyć odpowietrznik na skraplaczu 
pompy ciepła. Odpowietrzyć skraplacz…

Izolacja przyłączy hydraulicznych
Przyłącza elastyczne oraz rury obiegu c.o. zaopatrzyć na 
zewnątrz budynku w izolację antyroszeniową.
Izolację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami.

 UWAGA
 Biegnące na zewnątrz budynku rury c.o. należy 

umieścić poniżej granicy zamarzania.

 Sprawdzić szczelność wszystkich przyłączy hydrau-
licznych. Przeprowadzić próbę ciśnieniową…

 Zabezpieczyć izolacją wszystkie przyłącza, 
połączenia i rury obiegu grzewczego.
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Pierwsze uruchomienie

 OSTRZEŻENIE!
 Pompę ciepła uruchamiać jedynie, gdy ma 

zamontowane boczne osłony powietrzne i 
zamkniętą obudowę.

 WSKAZÓWKA
 Pierwsze uruchomienie należy przeprowadzić w 

trybie c.o.

 Sprawdzić dokładnie instalację przy pomocy listy 
kontrolnej…

 „Zgłoszenie gotowości do pierwszego urucho-
mienia“ na stronie internetowej przedstawiciela

Końcowe sprawdzenie instalacji pozwala uniknąć szkód 
w pompie ciepła i całej instalacji.

Upewnić się, że spełniono następujące wymagania:

 ● prawidłowa kolejność faz (prawy kierunek ob-
rotów)

 ●  ustawienie i montaż zgodne z niniejszą instrukcją

 ●  instalacja elektryczna zgodna z niniejszą instrukcją i 
obowiązującymi w danym kraju przepisami

 ●  zasilanie pompy ciepła zabezpieczone 
automatycznym bezpiecznikiem trójfazowym 
z odstępem styków co najmniej 3 mm (IEC 60947-2 
/ PN-EN 60947-2)

 ●  przyłącze elektryczne jest wystarczające dla prądu 
rozruchu

 ●  obieg grzewczy jest wypłukany i odpowietrzony

 ●  otwarta cała armatura odcinająca obiegu 
grzewczego

 ●  rury i elementy instalacji są szczelne.

 Wypełnić i podpisać zgłoszenie gotowości instalacji 
do pierwszego uruchomienia oraz listę kontrolną…

 „Zgłoszenie gotowości do pierwszego urucho-
mienia“ na stronie internetowej przedstawiciela

 Przesłać wypełnione zgłoszenie wraz z listą 
kontrolną do serwisu przedstawiciela producen-
ta…

 Pierwsze uruchomienie pompy ciepła jest przepro-
wadzane bezpłatnie przez serwis przedstawicie-
la lub przez uprawnioną przez niego firmę, która 
kupiła i zainstalowała daną pompę ciepła.

 Sprężarkę pompy ciepła można uruchomić tylko 
w granicach zastosowania, tzn. przy temperaturze 
powrotu co najmniej 20°C. Przed przyjazdem serwi-
su należy wygrzać odpowiednie obiegi przy pomo-
cy drugiego źródła ciepła

 „Dane techniczne / Zakres dostawy“

BEZPIECZNIK TERMICZNY

W grzałkę jest wbudowany bezpiecznik termiczny. W 
przypadku awarii pompy ciepła lub zapowietrzenia in-
stalacji należy sprawdzić, czy nie został zwolniony przy-
cisk resetujący. W razie potrzeby należy go ponownie 
wcisnąć.

1 termik na grzałce
2 przycisk resetujący

 WSKAZÓWKA
 Komunikat o zadziałaniu termika pojawi się na 

wyświetlaczu regulatora.
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Zawór przelewowy

SPRAWDZENIE I USTAWIENIE ZAWORU PRZELEWO-
WEGO 
(NIEZBĘDNE TYLKO PRZY INSTALACJACH Z BUFOREM 
SZEREGOWYM)

Już na etapie asystenta pierwszego uruchomienia 
istnieje możliwość dostosowania ustawienia zaworu 
przelewowego do wymogów danej instalacji z buforem 
szeregowym.

Jeżeli zrezygnowano z uruchamiania asystenta lub 
nie wybrano opcji ustawiania zaworu przelewowego, 
można to zrobić później, wchodząc do menu:

  Serwis >> Ustawienia >> Pompa elektr.

Pozycja „Ustaw. zaw. przelew.“ jest wstępnie ustawiona 
na „Nie“ (funkcja ustawiania zaworu przelewowego jest 
nieaktywna). 

•	 Sygn.sterow.p.obieg.	pokazuje	wymaganą	w	danej	
chwili wydajność pompy obiegowej w %

•	 W	 tym	 menu	 pokazano	 także	 przepływ	 bieżący	
(dokładność pomiaru +/- 200l/h)

USTAWIENIE ZAWORU PRZELEWOWEGO

 Otworzyć całkowicie zawór przelewowy, zamknąć 
obiegi grzewcze.

 Pozycję „Ustaw. zaw. przelew.“ ustawić na „Tak“. 
Pompa obiegowa zacznie pracować z wydajnością 
100% (maksymalną).

 Po osiągnięciu przez pompę obiegową maksymal-
nej wydajności (pozycja „Sygn.sterow.p.obieg.“ = 
100%), zamknąć zawór przelewowy na tyle, żeby 
zapewnić maksymalny przepływ (patrz: Dane tech-
niczne).

 Po opuszczeniu menu „Ustaw. zaw. przelew.“ 
wzgl. najpóźniej po 1 godzinie sterowanie pompą 
obiegową powraca do trybu standardowego.

 Otworzyć zawory obiegów grzewczych…

Demontaż

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!
 Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
 Prace elektryczne mogą wykonywać jedynie 

uprawnieni instalatorzy.
 Przed otworzeniem urządzenia odłączyć zasila-

nie - odczekać 90 sekund = napięcie szczątkowe 
na inwerterze - i zabezpieczyć się przed przy-
padkowym jego ponownym włączeniem!

 OSTRZEŻENIE!
 Tylko instalatorzy przeszkoleni w zakresie 

techniki grzewczej lub chłodniczej powinni 
zajmować się deinstalacją pompy ciepła.

 UWAGA
 Utylizację środka chłodniczego, oleju oraz 

wszelkich części pompy ciepła należy 
przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi recyklingu i ochrony 
środowiska.

DEMONTAŻ BATERII

 UWAGA
 Przez zezłomowaniem regulatora z płyty proce-

sora należy wyjąć baterię i utylizować ją zgodnie 
z przepisami.
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Nazwa urządzenia LW 161H-A/V
Moc grzewcza / COP 813584

A10/W35 min. / maks. kW    5,8 — 17,4
A7/W35 min. / maks. kW    5,6 — 16,1
A7/W55 min. / maks. kW    6,5 — 17,1
A2/W35 min. / maks. kW    4,9 — 14,2
A-7/W35 min. / maks. kW    4,0 — 13,9
A-7/W55 min. / maks. kW    4,0 — 14,7
A10/W35 częściowe obciążenie kW   ı   COP 10,0   I   4,87
A7/W35 wg EN14511 częściowe obciążenie kW   ı   COP    5,8   I   4,33
A7/W55 wg EN14511 częściowe obciążenie kW   ı   COP    9,1   I   2,73
A7/W55 wg EN14511 częściowe obciążenie kW   ı   COP 12,0   I   3,31
A2/W35 wg EN14511 częściowe obciążenie kW   ı   COP    8,1   I   4,20
A-7/W35 wg EN14511 pełne obciążenie kW   ı   COP 13,9   I   3,21
A-7/W55 wg EN14511 pełne obciążenie kW   ı   COP 14,7   I   2,41

Granice zastosowania
moc grzewcza w trybie c.w.u. stała kW ~ 12
obieg grzewczy przy nom. przepływie °C 20¹ – 60²
dodatkowe punkty robocze przy nom. przepływie °C A> -15 / 65²
dolne źródło ciepła °C -20 – 35

Głośność
poziom głośności w odstępie 1 m od krawędzi min. / maks. wewn. dB(A) —
poziom głośności w odstępie 1 m od krawędzi min. / maks. zewn. dB(A) 34 – 52
ciśnienie akustyczne w oparciu o normę EN 12102 min. / maks. wewn. dB(A) —
ciśnienie akustyczne w oparciu o normę EN 12102 min. / maks. zewn. dB(A) 42 – 60

Dolne źródło ciepła
przepływ powietrza przy maksymalnym ciśnieniu zewnętrznym m³/h 4400
maks. ciśnienie zewnętrzne Pa —

Obieg grzewczy
przepływ l/h 2000
dostępne ciśnienie  ı strata ciśnienia  ı   przepływ bar ı bar ı l/h 0,593   ı   0,077   ı   2000
zakres nastaw pompy obiegowej górnego źródła min. / maks. l/h 1000 — 2000
maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze bar  3,0

Dane ogólne
waga całkowita kg 310
czynnik chłodniczy  typ  | ilość …   ı   kg R410A   ı   4,0
wolny przekrój - kanały pow. mm  —

Elektryka
napięcie / zabezpieczenie pompy ciepła **) … ı  A 3~/N/PE/400V/50Hz ı C25
napięcie / zabezpieczenie sterowania **) … ı  A 1~/N/PE/230V/50Hz ı B16
napięcie / zabezpieczenie grzałki **)  ı  A 3~/N/PE/400V/50Hz ı B16
pobór mocy A7/W35 przy maks. (min) liczbie obrotów kW 4,3 (1,4) 
prąd   ı   cosφ  A7/W35 przy maks. (min) liczbie obrotów A   ı   … 13,5 (4,0)   ı  0,7 (0,7)
maks. pobór prądu  | maks. pobór mocy A  |  kW      22   ı   8,0
prąd rozruchu: bezpośredni   ı   z urządz. łagodnego rozruchu A   ı   A   5   ı   -
stopień ochrony IP 24
moc grzałki    3   ı   2    ı   1 faza kW   ı   kW   ı   kW 9   ı   6   ı   3
pompa obiegowa górnego źródła: pobór mocy   ı   pobór prądu nom. kW   ı   A 0,087   ı   0,71  

Pozostałe informacje o urządzeniu w zakresie dostawy lub zintegrowane
regulator pompy ciepła • tak    — nie —
przewód komunikacyjny BUS do urządzenia • tak    — nie —
przewód zasil. do urządzenia • tak    — nie —
pompa obiegowa górnego źródła • tak    — nie •
zawór przelewowy • tak    — nie —
przyłącza elastyczne c.o. • tak    — nie —
zawór bezpieczeństwa • tak    — nie —
naczynie wyrównawcze c.o.: w zakresie dostawy   ı   pojemność   ı   ciśnienie wstępne • tak    — nie  ı   l   ı   bar —   ı   —   ı   —
¹) powrót c.o.    ²) zasilanie c.o.
*) zależnie od tolerancji w budowie, przepływu i obrotów       **) wg miejscowych przepisów 

Dane techniczne / Zakres dostawy
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Legende: DE819436
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Maße in mm.

A     Vorderansicht
B     Seitenansicht
C     Draufsicht
       (Schnitt, ohne Fassade und Hutzen)

1       Heizwasser Austritt (Vorlauf) R 1 1/4"
2       Heizwasser Eintritt (Rücklauf) R 1 1/4"
3       Kondensatschlauch Außen-  36x3
4       Grundplatte
LR    Luftrichtung

A B

87654321

    

    

www.ait-deutschland.eu
D - 95359 Kasendorf

Industriestraße 3
ait-deutschland GmbH

1

1
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Zust. Änderungstext

    
    

    

Datum

    
    
    

Von

    
    
    Blatt
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Werkstoff Gewicht
        

Maßstab 1:20 1:25Det. Maßstab 

Datum Name
Erstellt
Gepr.
Norm.

17.3.2014 Markieton
        

toleranz
Allgemein- Oberflächen

ArtikelNr.

Sc
hu

tzv
erm

erk
 IS

O 
16

01
6 b

ea
ch

ten

DIN ISO 2768 -c

        
Markieton17.3.2014
koex113.3.2014

        

    
    
    
DM

    
    
    
17.3.2014

    

    
    

ÄM 007/2014-
    
    
    

819436

LW 160H-A/V, LW 180H-A
Maßbild LW 140A, LW 180A,

    
    
    
    

    
    

    
    

    
    
    
    

    

    
    
    

    
    

Legenda: DE819436   
wszystkie wymiary w mm  
   
A widok z przodu  
B widok z boku  
C przekrój z góry, bez obudowy i osłon powietrznych) 
 
   
1 wyjście wody grzewczej (zasilanie) R 1 1/4“
2 wejście wody grzewczej (powrót) R 1 1/4“ 
3 wąż kondensatu:    Ø zewn. 36x3
4 płyta podstawy
LR kierunek przepływu powietrza

LW 161H-A/VWymiary
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Aufstellungsplan ist gültig für:
PL 2009, und älter: LW 250A, LW 260A
PL 2010, LW 140A-180A, LW 320HA
Ab Nov. 2010,LW 140A-180A, LW 180HA
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BG4: LW 140A, 180A, LW 180HA

819377
    
    
a
-
Zust. Änderungstext

PEP 028/2009

    
    

PEP 024/2010

Datum
19.3.2010
25.10.2010
    
    

RA
Von

RA
    
    Blatt

von

Werkstoff Gewicht
        

Maßstab 1:20 1:35Det. Maßstab 

Datum Name
Erstellt
Gepr.
Norm.

18.3.2010 Aepfelbach
25.10.2010 Aepfelbach

        

toleranz
Allgemein-

    

Oberflächen

ArtikelNr.

Aufstellungs/- Sockelplan

Legenda: DE819377a
wszystkie wymiary w mm
A widok z przodu
C widok z góry
≥ … minimalne odstępy
1 otwory w podstawie
2 rura preizolowana dla zasilania i powrotu wody grzewczej
3 pusta rura na przewody elektryczne, średnica min. 70 mm
4 odpływ kondensatu, średnica min. 50 mm
5 powierzchnia przepuszczająca wodę w obszarze wydmuchu powietrza
6 podstawa
LR kierunek przepływu powietrza

LW 161H-A/V Plan ustawienia
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Instalacja z buforem szeregowym LW 161H-A/V
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Instalacja z buforem równoległymLW 161H-A/V
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1. pompa ciepła
2. grzejnik albo ogrzewanie podłogowe
3. połączenie odporne na drgania (węże elastyczne lub kompensatory)
4. dodatkowe podkładka wyciszająca
5. armatura odcinająca z zaworem do dopełniania/opróżniania
6. zbiornik wyrównawczy (w zakresie dostawy)
7. zawór bezpieczeństwa
8. armatura odcinająca
9. pompa obiegowa c.o. (HUP)
10. zawór zwrotny
11. regulacja pojedynczych pomieszczeń
12. zawór przelewowy
13. izolacja paroodporna
14. pompa obiegowa c.w.u. (BUP)
15. zawór mieszający trójdrogowy (MK1, OM1 rozładowujący)
16. naczynie wyrównawcze (instalowane we własnym zakresie)
18. grzałka c.o. (ZWE, II źr.c.)
19. zawór mieszający czterodrogowy (MK1, OM1 ładujący)
20. grzałka c.w.u. (ZWE, II źr.c.)
21. pompa obiegowa obiegu mieszanego (FP1)
23. pompa obiegowa ładująca bufor (ZUP) (przepiąć przy serii Compact)
24. manometr
25. pompa obiegowa c.o. i c.w.u. (HUP)
26. zawór przełączny c.w.u. (BUP) (B= beznapięciowo otwarty)
27. grzałka c.o. + c.w.u. (ZWE)
28. pompa obiegowa solanki (VBO)
29. osadnik zanieczyszczeń (maks. wielkość oczek 0,6 mm)
30. zbiornik solanki
31. przejście przez mur
32. rura doprowadzająca
33. rozdzielacz dolnego źródła
34. kolektor gruntowy poziomy
35. kolektor gruntowy pionowy (sonda)
36. pompa głębinowa
37. konsola ścienna
38. czujnik przepływu
39. studnia czerpna
40. studnia zrzutowa
41. armatura płucząca obiegu grzewczego
42. pompa cyrkulacyjna (ZIP)
43. wymiennik ciepła solanka/woda (do funkcji chłodzenia)
44. zawór mieszający trójdrogowy (funkcja chłodzenia MK1, OM1)
45. zawór
46. zawór napełniająco-opróżniający
48. pompa ładująca c.w.u. (BLP)
49. kierunek przepływu wody gruntowej
50. zbiornik buforowy szeregowy
51. zbiornik buforowy równoległy
52. kocioł gazowy lub olejowy
53. piec na paliwo stałe
54. zasobnik c.w.u.
55. czujnik ciśnienia dolnego źródła
56. basenowy wymiennik ciepła
57. gruntowy wymiennik ciepła
58. wentylacja w budynku
59. płytowy wymiennik ciepła
61. bufor chłodu
65. rozdzielacz kompaktowy
66. klimakonwektory
67. zasobnik c.w.u. z wężownicą solarną
68. zbiornik buforowy z wężownicą solarną
69. zasobnik wielofunkcyjny
71. moduł hydrauliczny Dual
72. zbiornik buforowy naścienny
73. przejście przez mur
74. wieża wentylacyjna Ventower
75. zakres dostawy wieży hydraulicznej Dual / stacji hydraulicznej
76. stacja świeżej wody
77. wyposażenie - moduł pompy ciepła do c.w.u.
78. zakres dostawy opcjonalnego modułu pompy ciepła do c.w.u.

100. termostat pokojowy chłodzenia (wyposażenie opcjonalne)
101. regulacja poza pompą ciepła (dobór przez instalatora)
102. czujnik punktu rosy (wyposażenie opcjonalne)
103. termostat pokojowy chłodzenia (w zakresie dostawy)
104. zakres dostawy pompy ciepła
105. moduł chłodniczy - boks demontowalny
106. solanka (właściwy roztwór glikolu)
107. zawór antypoparzeniowy/ mieszający zawór termostatyczny
108. grupa pompowa solarna
109. zawór przelewowy musi być zamknięty 
110. zakres dostawy wieży hydraulicznej
111. miejsce montażu dodatkowej grzałki elektrycznej
112. minimalny odstęp dla izolacji termicznej zaworu mieszającego

TA/A czujnik zewnętrzny
TBW/B czujnik c.w.u.
TB1/C czujnik zasilania obiegu mieszanego 1
D ogranicznik temperatury ogrzewania podłogowego
TRL/G zewnętrzny czujnik powrotu (w buforze równoległym)
STA zawór regulujący
TRL/H czujnik powrotu (przy module hydraulicznym Dual)

AT/ A czujnik na ścianie zewnętrznej
BWT/ B czujnik c.w.u. albo termostat
TB1/ C czujnik zasilania obiegu mieszanego 1
TB2/ C czujnik zasilania obiegu mieszanego 2
D ogranicznik temperatury ogrzewania podłogowego
TSS/ E czujnik instalacji solarnej (zbiornik)
TSK/ E czujnik instalacji solarnej (kolektor)
TEE/ F czujnik zewnętrznego źródła energii
TRL/ G zewnętrzny czujnik powrotu
STA zawór regulujący

Płyta rozszerzająca:
15. zawór mieszający trójdrogowy (MK2-3, OM2-3, rozładowujący)
17. sterowanie różnicą temperatur (SLP)
19. zawór mieszający czterodrogowy (MK2, OM2, ładujący)
21. pompa obiegowa obiegu mieszanego (FP2-3)
22. pompa basenowa (SUP)
44. zawór mieszający trójdrogowy (funkcja chłodzenia MK2, OM2)
47. zawór przełączny basenu (SUP)(B= beznapięciowo otwarty)
60. zawór przełączny chłodzenia (B= beznapięciowo otwarty)
62. miernik ilości energii
63. zawór przełączny obiegu solarnego (B= beznapięciowo otwarty)
64. pompa obiegowa chłodzenia
70. grupa solarna
TB2-3/C czujnik zasilania obiegu mieszanego 2-3
TSS/E czujnik sterowania różnicą temperatur (dolny)
TSK/E czujnik sterowania różnicą temperatur (górny)
TEE/F czujnik zewnętrznego źródła energii
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A1  Płyta regulatora; Uwaga: I-max = 6A/230 V AC

A2  Pompa ciepła

A3  Podział w instalacji domowej

A4  Zaciski w skrzynce rozdzielczej regulatora naściennego

A5 ZW2 c.w.u. lub bufor

F10  3-fazowy bezpiecznik sprężarki zgodny z IEC 60947-2

F11  Bezpiecznik sterowania

F12  Bezpiecznik drugiego źródła ciepła1

F13  Bezpiecznik drugiego źródła ciepła 2

K13  Bezpiecznik grzałki w buforze lub zasobniku c.w.u.

X100  Wtyczka zasilania elektrycznego

X200  Wtyczka Mod-Bus

Q6  Stycznik grzałki

ZACISKI

OUT1 ZW2 Sygnał sterujący drugiego źródła ciepła 2 (alternatywnie: alarm błędów)

Legenda do planu zacisków (str. 30)
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3~N/PE/400V/50Hz L1,L2,L3,PE Zasilanie sprężarki; niezbędna prawidłowa kolejność faz!

3~N/PE/400V/50Hz 1L1,1L2,1L3,N,PE Zasilanie ogrzewania dodatkowego

E22 ZW 1 Ogrzewanie dodatkowe

E23  Ogrzewanie dyszy wentylatora

F1 HDP Presostat wysokiego ciśnienia

F6  Bezpiecznik wentylatora

G1 VENT Wentylator

M1 VD1 Sprężarka

Q6 ZW 1 Stycznik grzałki

R20-R22 PFC Dławiki sieciowe

RF1  Filtr sieciowy

T10-T11  Inwerter

X10 Listwa zaciskowa w skrzynce rozdzielczej pompy ciepła

1~N/PE/230V/50Hz L,N,PE:Zasilanie sterowania

K20 AV Zawór odszraniania

K22 EXL Zawór odszraniania

K23 EXM Elektroniczny zawór rozprężny trybu grzewczego

K50  Płyta sterowania obiegu chłodniczego

STB  Termik grzałki

X10  Listwa zaciskowa w skrzynce rozdzielczej pompy ciepła

X20  Wtyczka zasilania

X200  Przewód Mod-Bus

B10 HD Czujnik wysokiego ciśnienia

B11 ND Czujnik niskiego ciśnienia

B12 EVI Czujnik ciśnienia EVI

R1 TSG1 Czujnik na ssaniu sprężarki

R2 TSG3 Czujnik na zaworze EVI

R3 TFL Czujnik temperatury cieczy przed EEV

R4 TVL Czujnik zasilania

R5 TWE Czujnik wejścia dolnego źródła

Legenda do schematów elektrycznych (str. 31-33)
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Ważne adresy
Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech“ Konin

Siedziba główna:

ul. Zakładowa 4D
62-510 Konin
tel. 63 245 34 79
faks 63 242 37 28
hydro@hydro-tech.pl
www.hydro-tech.pl
www.alphainnotec.pl

Oddziały regionalne:

Oddział Trójmiasto
ul. Sportowa 8
81-300 Gdynia
tel. 58 778 90 90
gdynia@hydro-tech.pl

Oddział Poznań
ul. 28 Czerwca 1956 r. 404
61-441 Poznań
tel. 61 830 03 52
poznan@hydro-tech.pl

Dział serwisu:

ul. 28 Czerwca 1956 r. 404
61-441 Poznań
tel. 61 830 21 21
serwis@hydro-tech.pl
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