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1 O instrukcji obsługi
Niniejszą instrukcję obsługi należy traktować jako 
część składową urządzenia.

 ►  Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy al-
bo z urządzeniem należy uważnie przeczytać 
niniejszą instrukcję, a w szczególności infor-
macje dotyczące bezpieczeństwa.

 ►  Instrukcję przechowywać w pobliżu urządzenia,  
w przypadku zmiany użytkownika pompy ciepła 
- przekazać instrukcję nowemu użytkownikowi.

 ►  W przypadku, gdyby jakiekolwiek opisy w ni-
niejszej instrukcji okazały się niejasne prosi-
my o kontakt z serwisem lub lokalnym biurem 
sprzedaży.

 ►  Stosować się do pozostałych instrukcji i wytycz-
nych producenta.

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.

1.1 Ważność
Niniejsza instrukcja odnosi się wyłącznie 
do określonego na tabliczce znamionowej 
typu urządzenia ( „Tabliczka znamionowa“ na 
stronie 6).

1.2 Dalsza dokumentacja
Poniższe dokumenty zawierają informacje 
uzupełniające niniejszą instrukcję obsługi:

 ●  przewodnik po pompach ciepła, schematy hy-
drauliczne

 ●  instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła

 ●  instrukcja obsługi płyty rozszerzającej

 ●  instrukcja obsługi jednostki hydraulicznej 
(modułu / stacji)

1.3 Użyte symbole

Znaki ostrzegawcze

Symbol Znaczenie
Informacje o niebezpieczeństwie. 
Ostrzeżenie o zagrożeniu.

NIEBEZPIE- 
CZEŃSTWO

Bezpośrednio grożące 
niebezpieczeństwo, które prowadzi 
do ciężkich uszkodzeń ciała lub 
śmierci.

OSTRZE- 
ŻENIE

Możliwość zaistnienia niebezpiecz-
nej sytuacji, która może prowadzić 
do ciężkich uszkodzeń ciała lub 
śmierci.

OSTROŻNIE Możliwość zaistnienia niebezpiecz-
nej sytuacji, która może prowadzić 
do lekkich uszkodzeń ciała.

UWAGA Możliwość zaistnienia niebezpiecz-
nej sytuacji, która może prowadzić 
do szkód rzeczowych.

Symbole informacyjne

Symbol Znaczenie
Informacje dla instalatora

Informacje dla użytkownika

 Warunki, które muszą być spełnione
 ►  Procedura postępowania (jedno-

punktowa)
1., 2., 3. ... Kolejny krok procedury 

postępowania (wielopunktowej)
Informacje uzupełniające, np. 
porada przy instalacji, informacje o 
normach

 Odnośnik do dalszych informacji za-
mieszczonych w innym miejscu tej 
instrukcji lub w innym dokumencie

 ●  Kolejne elementy listy
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1.4 Kontakt
Dane kontaktowe w przypadku pytań handlowych, 
technicznych i serwisowych można znaleźć na końcu 
niniejszej instrukcji obsługi oraz pod adresami:

 ●  Polska: www.alphainnotec.pl

 ●  Inne kraje UE: www.alpha-innotec.eu

2 Bezpieczeństwo
Urządzenie użytkować, gdy jest w doskonałym sta-
nie technicznym, zgodnie z przeznaczeniem i w gra-
nicach określonych niniejszą instrukcją obsługi, 
przestrzegając przepisów i wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa.

2.1 Zakres zastosowania
Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z 
przeznaczeniem, to znaczy: 

 ●  do celów grzewczych (c.o.)

 ●  do przygotowywania c.w.u. (z wyposażeniem do-
datkowym)

 ●  w zakresie określonym parametrami technicz-
nymi ( „Dane techniczne / Zakres dostawy“ 
na stronie 20) przestrzegając wymagań po-
danych w niniejszej instrukcji oraz pozostałych 
obowiązujących dokumentach

Podczas użytkowania przestrzegać obowiązujących 
w danym kraju przepisów, norm i wytycznych.

Inne wykorzystanie pompy ciepła nie jest zgodne z 
jej przeznaczeniem.

2.2 Wymagane kwalifikacje
Instrukcje obsługi zawarte w zakresie dostawy 
przeznaczone są dla wszystkich użytkowników 
urządzenia.

Obsługa urządzenia za pomocą regulatora 
oraz prace przy urządzeniu, przewidziane dla 
użytkowników, mogą wykonywać osoby z wszystkich 
grup wiekowych, które rozumieją dane czynności 
i wynikające z nich skutki oraz są w stanie te 
czynności przeprowadzić. Dzieci i dorośli, którzy 
nie mają doświadczenia w obchodzeniu się z 
urządzeniem i nie rozumieją danych czynności 
i wynikających z nich skutków, muszą zostać 
przeszkolone przez osoby mające doświadczenie 
w obchodzeniu się z urządzeniem i odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo i w razie potrzeby sprawujące 
nadzór nad ich czynnościami.

Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do za-
bawy.

Urządzenie powinni otwierać tylko wykwalifikowa-
ni instalatorzy. Wszystkie informacje w niniejszej in-
strukcji opisujące postępowanie przy montażu są 
skierowane wyłącznie do wykwalifikowanych instala-
torów. Wyłącznie wykwalifikowani instalatorzy są w 
stanie bezpiecznie i prawidłowo przeprowadzić pra-
ce przy urządzeniu. W przypadku ingerencji osób 
niewykwalifikowanych istnieje niebezpieczeństwo 
narażenia zdrowia i życia oraz szkód rzeczowych.

 ►  Upewnić się, że personel zapoznał się z 
obowiązującymi przepisami, w szczególności 
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

 ►  Prace przy komponentach elektrycznych i elek-
tronicznych mogą przeprowadzać tylko osoby z 
odpowiednim przeszkoleniem.

 ►  Pozostałe prace przy urządzeniu powinni 
przeprowadzać tylko wykwalifikowani 
instalatorzy np.:

 ●  instalatorzy grzewczy

 ●  instalatorzy sanitarni

 ●  technicy chłodnictwa (prace związane z 
ingerencją w obieg chłodniczy)

W trakcie trwania gwarancji prace serwisowe mogą 
przeprowadzać wyłącznie pracownicy serwisu pro-
ducenta/ przedstawiciela producenta oraz wyk-
walifikowani pracownicy firmy instalacyjnej, która 
zamontowała daną pompę ciepła.

 „Warunki gwarancji / Aneks do warunków gwa-
rancji“

2.3 Środki ochrony
Krawędzie urządzenia są ostre i mogą powodować 
skaleczenie dłoni.

 ► Na czas transportu nałożyć rękawice ochronne 
odporne na przecinanie

2.4 Inne niebezpieczeństwa

Porażenie prądem
Komponenty urządzenia pracują pod niebezpiecz-
nym dla życia napięciem. Przed otworzeniem obu-
dowy:

 ►  odłączyć zasilanie

 ►  zabezpieczyć się przed ponownym włączeniem

 ► po odłączeniu zasilania na inwerterze utrzymuje 
się napięcie: odczekać 90 sekund przed 
otworzeniem urządzenia
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Zamontowane wewnątrz urządzenia lub na 
płycie montażowej przewody uziemiające należy 
pozostawić w ich początkowym stanie. Jeżeli konie-
czne są prace przy nich podczas montażu lub na-
prawy:

 ► przewody uziemiające po zakończeniu prac 
przywrócić do stanu początkowego

Uszkodzenia przez ruchome elementy
 ►  Urządzenie włączać tylko z zamkniętą obudową 

i założoną kratką wentylatora

Szkody spowodowane czynnikiem 
chłodniczym
Urządzenie zawiera palny czynnik chłodniczy, 
niebezpieczny dla zdrowia i środowiska. 
Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku wycieku 
czynnika: 

1.  Wyłączyć urządzenie.

2.  Skontaktować się z serwisem.

3.  Usunąć z pobliża źródła ognia.

2.5 Utylizacja

Substancje niebezpieczne dla środowiska
Brak utylizacji substancji niebezpiecznych dla 
środowiska (np. oleju) szkodzi środowisku:

 ►  zebrać media

 ►  utylizować media zgodnie z obowiązującymi 
przepisami

 Jeżeli system pomp ciepła jest oznaczony 
tym znakiem, to po zakończeniu okresu 
użytkowania nie należy usuwać go wraz z 
odpadami domowymi. Nieprawidłowa 
utylizacja produktu przez użytkownika 
grozi karami administracyjnymi zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Należy je 
przekazać do specjalnego zakładu utyli-
zacji odpadów lub sprzedawcy, który 
świadczy tego typu usługi.

2.6 Zapobieganie uszkodzeniom
Powietrze w miejscu ustawienia pompy ciepła, a 
także pobierane przez nią powietrze, nie mogą 
zawierać żadnych korozyjnych substancji!

Substancje takie, jak:

 ●  amoniak, siarka, chlor, sól,  spaliny, gazy z oczy-
szczalni

mogą spowodować uszkodzenia pompy ciepła, 
prowadzące do awarii / nieodwracalnych szkód!

Wycofanie z eksploatacji / opróżnianie 
instalacji
Jeżeli pompa ciepła lub cała instalacja mają 
być wycofane z eksploatacji (czasowo lub na 
stałe) lub opróżnione, należy się upewnić, że 
skraplacz oraz ewentualny zewnętrzny wymien-
nik ciepła są całkowicie opróżnione w celu ochrony 
przed zamarzaniem. Pozostałości wody na wymien-
nikach (w tym skraplaczu) mogą spowodować usz-
kodzenie komponentów.

 ►  całkowicie opróżnić instalację i skraplacz, 
otworzyć zawory odpowietrzające

 ►  w razie potrzeby przedmuchać pod ciśnieniem

Niewłaściwe postępowanie
Warunki minimalizacji niebezpieczeństwa pojawie-
nia się kamienia i korozji w instalacjach c.o. / c.w.u.:

 ●  fachowe wykonanie projektu, wymiarowania i 
pierwszego uruchomienia

 ●  odcięcie instalacji od zewnętrznych czynników 
powodujących korozję

 ●  integracja właściwie zwymiarowanego 
wyposażenia wyrównania ciśnień

 ●  zastosowanie zdemineralizowanej wody

 ●  regularne przeglądy i konserwacja

Jeżeli instalacja nie została zaprojektowana i wy-
konana lub nie pracuje zgodnie z powyższymi 
punktami, istnieje niebezpieczeństwo powstania 
następujących szkód i awarii:

 ●  zakłócenia w pracy, awarie komponentów (np. 
pomp, zaworów)

 ●  nieszczelności wewnątrz i na zewnątrz (np. wy-
mienników ciepła)

 ●  zmniejszanie się wolnego przekroju i blokowa-
nie się komponentów (np. wymienników ciepła, 
rur, pomp)

 ●  zmęczenie materiału

 ●  tworzenie się pęcherzy i poduszek powietrznych 
(kawitacja)

 ●  zakłócenia w wymianie ciepła (tworzenie się 
osadów) i związany z tym hałas (szumy, stuki, 
itp.)

 ►  Podczas wszelkich prac przy i z urządzeniem 
przestrzegać informacji zawartych w niniejszej 
instrukcji obsługi.
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Niewłaściwa jakość wody w obiegu 
grzewczym
Stopień sprawności instalacji oraz żywotność 
urządzenia grzewczego i pozostałych elementów in-
stalacji grzewczej zależą w znaczącym stopniu od 
jakości wody grzewczej.

Napełnienie instalacji nieuzdatnioną wodą pro-
wadzi do odkładania się wapnia w postaci kamie-
nia kotłowego i na powierzchniach wymiany ciepła 
tworzą się złogi wapnia. Spada stopień sprawności 
i rosną koszty energii. W skrajnych przypadkach 
może dojść nawet do uszkodzenia wymienników 
ciepła. 

 ►  Instalację napełniać wyłącznie 
zdemineralizowaną wodą grzewczą lub zgodną 
z normą VDI 2035. 

3 Opis

3.1 Stan w momencie dostawy

zapakowana pompa ciepła

    opakowanie dodatkowe

3.2 Budowa

1 parownik   2 skrzynka rozdzielcza
3 wentylator   4 inwerter
5 skraplacz   6 sprężarka

Tabliczka znamionowa
Tabliczka znajduje się na tylnej stronie urządzenia. 
Na początku tabliczki podano następujące infor-
macje:

 ●  typ urządzenia i numer artykułu

 ●  numer seryjny

Ponadto na tabliczce znajdują się najważniejsze 
dane techniczne.

Wyposażenie niezbędne do prawidłowej 
pracy
Używać tylko oryginalnego wyposażenia dostarczo-
nego przez producenta pompy ciepła.

 ●  stacja hydrauliczna

 ●  moduł hydrauliczny

Wyposażenie dodatkowe
 ●  przejście przez mur z izolacją drgań

 ●  konsola ścienna, konsola podłogowa

 ●  przyłącza elastyczne

 ●  zbiornik buforowy

 ●  zawór przelewowy

 ●  osłony do konsoli ściennej i podłogowej

 ●  przyłącza hydrauliczne

 ●  płyta rozszerzająca

 ●  regulator pokojowy

W przypadku ustawienia dalej od budynku, standar-
dowy przewód może być zbyt krótki: należy wtedy 
zamówić dodatkowo zestaw przedłużający.
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3.3 Zasada działania
Czynnik chłodniczy w postaci cieczy jest odparowy-
wany (na parowniku), a energia do tego procesu 
pochodzi z ciepła w środowisku, zawartego w po-
wietrzu zewnętrznym. Czynnik w postaci gazowej 
jest sprężany (przy pomocy sprężarki), przy czym 
wzrasta ciśnienie i temperatura czynnika. Następnie 
czynnik jest skraplany (na skraplaczu). 

Energia odbierana czynnikowi podczas skraplania 
jest przekazywana wodzie grzewczej i używana w 
obiegu grzewczym. Skroplony czynnik chłodniczy 
o wyższym ciśnieniu i wyższej temperaturze jest 
rozprężany (na zaworze rozprężnym). Ciśnienie i 
temperatura obniżają się i cały proces rozpoczyna 
się od nowa.

Podgrzaną wodę grzewczą można wykorzystać do 
ogrzania budynku lub przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. Tryb pracy i wymagana temperatura są 
ustalane przez regulator pompy ciepła. Ewentualnie 
dogrzanie, wsparcie wygrzewu jastrychu lub termi-
czna dezynfekcja zasobnika c.w.u. są możliwe przy 
wykorzystaniu grzałki elektrycznej, sterowanej przez 
regulator pompy ciepła. 

Zastosowanie przyłączy elastycznych górnego 
źródła (wyposażenie dodatkowe) zapobiega prze-
noszeniu drgań i hałasu na sztywne rury i instalację 
w budynku.

4 Obsługa i czyszczenie

	 WSKAZÓWKA
Pompą ciepła steruje się poprzez regulator 
pompy ciepła ( instrukcja obsługi regula-
tora pompy ciepła).

4.1 Energooszczędna i przyjazna dla 
środowiska praca pompy ciepła

Także przy instalacjach z pompą ciepła obowiązują 
te same zasady dotyczące oszczędnej i przy-
jaznej dla środowiska pracy instalacji grzewczej. 
W szczególności zalecamy unikanie:

 ●  zbyt wysokich temperatur zasilania

 ●  zbyt wysokich temperatur c.w.u.  
(z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów)

 ●  pozostawiania na długo otwartych okien (w przy-
padku braku systemu wentylacji okna należy 
otwierać okresowo)

4.2 Czyszczenie
Zewnętrzne powierzchnie ścianek urządzenia można 
myć mokrym ręcznikiem, czystą wodą  lub z dodat-
kiem łagodnego środka czyszczącego. W żadnym 
wypadku nie wolno czyścić powierzchni urządzenia 
środkami do szorowania, bądź zawierającymi kwa-
sy albo chlor.

5 Dostawa, magazynowanie, 
transport i ustawienie

UWAGA
Niebezpieczeństwo uszkodzenia obudowy i kompo-
nentów urządzenia.

 ►  Nie umieszczać na urządzeniu żadnych 
obiektów o wadze ponad 30 kg.

5.1 Zakres dostawy
 ►  Zaraz po otrzymaniu należy sprawdzić dostawę 

pod kątem kompletności i ewentualnych 
uszkodzeń.

 ►  Zauważone nieprawidłowości należy natych- 
miast zgłosić. 

Opakowanie dodatkowe zawiera:

 ●  dokumentację (w tym dokumenty ERP)

 ●  naklejkę

 ●  1 przyłącze kondensatu

 ●  3 śruby mocujące

 ●  1 płytę uszczelniającą przepustu

 ●  1 dłuższe mocowanie typu torx do śrub obu-
dowy

 ●  3 wtyczki do podłączenia do jednostki 
hydraulicznej: zasilania sprężarki, przewodu 
Bus (komunikacyjnego) oraz zasilania 
sterowania

 ●  naklejkę z logo na jednostkę hydrauliczną

	 WSKAZÓWKA
Czujnik zewnętrzny wchodzi w zakres do-
stawy jednostki hydraulicznej.
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szyna mocująca

5.4 Ustawienie

Przygotowanie do ustawienia z 
zastosowaniem przejścia przez mur
Aby połączyć jednostkę zewnętrzną z wewnętrzną 
(jednostką hydrauliczną), należy wykonać odpowiedni 
otwór na przejście przez mur (wyposażenie dodatko-
we) pozwalający na przeprowadzenie rury z tworzywa 
Ø125 mm (= wyposażenie dodatkowe).
Jeżeli nie dysponuje się przejściem przez mur, można 
wykorzystać zwyczajną rurę z tworzywa (długość 
1 m, DN 125).

	 WSKAZÓWKA
Bezwględnie przestrzegać planu ustawienia 
danego typu pompy ciepła. Zachować wyma-
gane minimalne odstępy i obszary ochronne.

 Plan ustawienia, wymiary i obszary ochronne  
 dla danego typu urządzenia

	 OSTROŻNIE.
W obszarze wylotu powietrza panuje tempe-
ratura ok. 5 K poniżej temperatury otoczenia. 
W związku z tym w określonych warunkach kli-
matycznych może się tam tworzyć warstwa lo-
du. Pompę ciepła należy tak ustawić, aby wy-
lot powietrza nie był skierowany na ciągi ko-
munikacyjne.

	 WSKAZÓWKA
Grunt przy obszarze wydmuchu powietrza z 
pompy ciepła musi przepuszczać wodę.
Jeżeli nie stosuje się przejścia przez mur, 
przewód LIN-Bus należy poprowadzić 
osobną rurą ochronną, odseparowany od in-
nych przewodów. Także pozostałe dwa prze-
wody należy poprowadzić w pustej rurze.

	 WSKAZÓWKA
Stosując plan ustawienia należy uwzględnić 
poziom głośności urządzenia oraz 
obowiązujące przepisy.

5.2 Magazynowanie
 ►  Jeżeli to możliwe, urządzenie rozpakowywać 

dopiero bezpośrednio przed montażem. 

 ►  Podczas przechowywania urządzenie chronić 
przed:

 ●  wilgocią

 ●  mrozem

 ●  kurzem i brudem

5.3 Rozpakowywanie i transport

Porady dotyczące bezpiecznego transportu
Urządzenie jest ciężkie ( „Dane techniczne / Za-
kres dostawy“ na stronie 20). Upuszczenie lub 
upadek urządzenia grożą uszkodzeniem ciała i szko-
dami rzeczowymi.
Ostre krawędzie urządzenia mogą przeciąć skórę na 
dłoniach.

 ►  Podczas przenoszenia przy użyciu szyn należy 
nosić odporne na przecięcia rękawice ochronne

Przyłącza hydrauliczne nie są przystosowane do 
obciążeń mechanicznych.

 ►  Nie przechylać ani nie transportować urządzenia 
wykorzystując przyłącza hydrauliczne. 

Urządzenie najlepiej przewozić podnośnikiem, 
ewentualnie przenosić ręcznie.

 ► Nie przechylać pompy ciepła o więcej niż 45°

Transport podnośnikiem
 ►  Urządzenie przewieźć na miejsce ustawienia 

zapakowane i zabezpieczone na palecie.

Rozpakowywanie
1.  Zdjąć folię. Uważać, żeby nie uszkodzić przy 

tym urządzenia.

2.  Materiał transportowy i opakowanie utylizować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przenoszenie urządzenia

	 WSKAZÓWKA
Pompa ciepła jest dostarczana na palecie z 
szynami mocującymi. Te szyny mogą być wy-
korzystane do celów transportowych.
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Wymagania w stosunku do miejsca 
ustawienia

 ●  Urządzenie ustawiać tylko na zewnątrz 
budynku

   Zachowane są minimalne odstępy  „Mi-
nimalne odstępy“ na stronie 20

   Możliwy swobodny pobór i wydmuch po-
wietrza, bez łączenia się obu strumieni

   Miejsce ustawienia jest odpowiednie dla urządzenia

 ●  równe i poziome

 ●  o odpowiedniej nośności

5.5 Montaż z konsolą ścienną
 „Instrukcja montażu konsoli ściennej“

 „Instrukcja montażu przejścia przez mur“

 „Plany ustawienia / minimalne odstępy / 
szablon otworów“

Konsola ścienna przeznaczona jest wyłącznie 
do ścian pełnych i jednocześnie nośnych. Przy 
drewnianych ścianach i licówkach ze względu na 
możliwe przenoszenie dźwięków do wnętrza budynku 
zalecamy zastosowanie konsoli podłogowej.

5.6 Montaż z konsolą podłogową
Istnieje możliwość ustawienia jednostki zewnętrznej 
przy ścianie lub w wolnym polu. Pompę ciepła należy 
starać się ustawić w miejscu osłoniętym przed wia-
trem. Jeżeli to niemożliwe, zalecamy ustawienie pro-
stopadle do głównego kierunku wiatru.

Urządzenie ustawić na nośnej, trwałej, poziomej 
podstawie, dostosowanej do wagi urządzenia. 
Fundament nie powinien być połączony z budynkiem. 
Upewnić się, że fundament jest dostosowany do 
wagi pompy ciepła.

 „Instrukcja montażu konsoli podłogowej“

 „Instrukcja montażu przejścia przez mur“

 „Plany ustawienia / minimalne odstępy / widok 
podstawy“

 „Fundament“

 WSKAZÓWKA
Przy montażu przejścia przez mur zachować  
prawidłowy odstęp od ściany

6 Montaż hydrauliki

6.1 Odpływ kondensatu 
Wytrącający się z powietrza kondensat musi zostać 
odprowadzony za pomocą zabezpieczonej przed 
zamarzaniem rury o średnicy min. 40 mm. Przy 
podłożu przepuszczającym wodę dopuszcza się, 
aby rura kondensatu była wprowadzona w ziemię 
pionowo na minimum 90 cm.
Znajdujące się w zakresie dostawy urządzenia 
przyłącze kondensatu zamontować na odpływie kon-
densatu na dolnej stronie urządzenia:

Na zewnątrz budynku:
 Rurę kondensatu (wyposażenie: przejście przez 

mur) połączyć z przyłączem kondensatu.
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 „Instrukcja montażu przejścia przez mur“

Rury kondensatu nie należy wprowadzać do zie-
mi bezpośrednio, ale w drugiej, dostosowanej do 
układania w ziemi (np. rurze z tworzywa)!
Połączenie obu rur należy uszczelnić i zapewnić 
możliwość wyrównania długości. Znajdująca się 
w urządzeniu rura nie powinna leżeć na ziemi, ale 
kierować się ku niej z przechyłem.
Należy upewnić się, że grunt ma możliwość odebra-
nia spływającego kondensatu!

 „Przyłącza rury kondensatu - na zewnątrz“
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Wewnątrz budynku:

 Rurę kondensatu (wyposażenie: przejście 
przez mur) włożyć przez przejście przez mur 
(wyposażenie) - użyć środka smarującego i 
podłączyć do przyłącza kondensatu za pomocą 
(załączonego do dostawy) kolanka z tworzywa.

 „Instrukcja montażu przejścia przez mur“

Jeżeli rury kondensatu nie wprowadza się do budyn-
ku, należy zatyczkami (w zakresie dostawy) zaślepić 
oba otwory w przejściu przez mur.

 „Przyłącza rury kondensatu - wewnątrz“

6.2 Przyłączenie do instalacji grzew-
czej

UWAGA
Brud i osady w instalacji hydraulicznej może 
spowodować uszkodzenie pompy ciepła.

 ► Zamontować separator zanieczyszczeń

 ► Obiegi grzewcze przed przyłączeniem do nich 
pompy należy gruntownie wypłukać

1. Jeżeli nie stosuje się przejścia przez mur, 
stałe elementy orurowania obiegu grzewcze-
go, ułożone na zewnątrz budynku, należy 
poprowadzić poniżej granicy zamarzania

UWAGA
Niebezpieczeństwo uszkodzenia rur miedzianych 
przez nadmierne obciążenie!

 ► Wszystkie przyłącza zabezpieczyć przed 
przekręceniem

   Przekroje i długości rur górnego źródła ciepła 
są prawidłowo zwymiarowane.

   Wolne ciśnienie pompy obiegowej pozwala na 
osiągnięcie co najmniej minimalnego przepływu 
dla danego typu pompy ciepła ( „Dane tech-
niczne / Zakres dostawy“).

   Instalację należy wyposażyć w bufor o 
pojemności zależnej od typu pompy ciepła.

 „Dane techniczne / Zakres dostawy“

   Przewody górnego źródła są odpowiednio przy-
mocowane do ściany lub sufitu.

2. Zamontować odpowietrznik w najwyższym 
punkcie instalacji c.o.

Sprawdzić, czy nie przekroczono dopuszczalnych 
ciśnień ( „Dane techniczne / Zakres dostawy“ na 
stronie 15).Dołączoną płytę uszczelniającą umieścić 
w otworach na dolnej stronie obudowy:  

 

1  płyta uszczelniająca
2  otwory na przewody wody grzewczej
3  otwory na przewody elektryczne

2. Podłączenie do sztywnych rur obiegu grzewcze-
go należy wykonać za pomocą przyłączy elasty-
cznych (rury faliste stalowe - wyposażenie), 
dzięki czemu uniknie się przenoszenia drgań na 
rury c.o.

	 WSKAZÓWKA
Jeżeli pompa ciepła zastępuje poprzed-
nio używane urządzenie, nie należy 
wykorzystywać dotychczasowych przyłączy 
elastycznych.

 „Instrukcja montażu przyłączy elastycznych“

1  przyłącze wyjścia wody grzewczej (zasilanie) 
2 przyłącze wejścia wody grzewczej (powrót) 
3   rura kondensatu

 Stalowe rury faliste poprowadzić przez ot-
wór u dołu obudowy i przymocować do obu rur 
przejścia przez mur. Najpierw montować zasila-
nie, a następnie powrót.
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6.3 Zabezpieczenie 
przed nadmiernym ciśnieniem

W obiegu grzewczym należy zainstalować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami zawór 
bezpieczeństwa i naczynie wyrównawcze. Oprócz 
tego należy zamontować zawór do napełniania i 
opróżniania, armaturę odcinającą i zawory zwrotne.

7 Montaż elektryczny

7.1 Przyłącze elektryczne

UWAGA
Niebezpieczeństwo uszkodzenia sprężarki przy 
niewłaściwej kolejności faz!

 ► Zapewnić właściwą kolejność faz na zasilaniu 
sprężarki (tylko przy wykonaniu trójfazowym).

Podstawowe informacje
 ●  Wykonując przyłącze elektryczne przestrzegać 

wymogów dostawcy energii elektrycznej.
 ●  Zasilanie pompy ciepła zaopatrzyć w automaty-

czny bezpiecznik trójfazowy z co najmniej 3 mm 
odstępem między stykami (wg IEC 60947-2). 

 ●  Sprawdzić wysokość prądu rozruchu ( „Dane 
techniczne / Zakres dostawy“ na stronie 20).

 ●  Przestrzegać przepisów dotyczących unikania 
zakłóceń: 
 – przewody sterowania i czujników poprowadzić 

w wystarczającej odległości (> 100 mm) od 
przewodów zasilania

 – nieekranowane przewody zasilania 
poprowadzić w wystarczającej odległości 
(> 100 mm) od ekranowanych przewodów 
(LIN-Bus)

 ●  maksymalna długość przewodów: 30 m 
dopuszczalny typ kabla: 
3 x 0,5 mm2, ekranowany, standardowy Ölflex 

Wprowadzenie i połączenie kabli
1. Zamontowany fabrycznie w pompie ciepła kabel 

8 m wprowadzić do budynku i do jednostki hy-
draulicznej.

2. Trzyżyłowy przewód zasilania sprężarki (prze-
krój żył 0,5 - 4 mm2, przekrój izolowanego kabla 
9-13 mm2 podłączyć do jednostki hydraulicz-
nej zawartą w zakresie dostawy wtyczką z 5 
wejściami.

2.1. Zamknięcie wprowadzenia kabli (1) wyłamać 
ostrożnie (2) i obudowę mocowania przesunąć 
ok. 50 cm przez kabel zasilający (3).

.
≈50 cm

2.2. Zdjąć 55 mm izolacji z kabla zasilającego.

55 mm

2.3. Żyły przewodzące napięcie skrócić do długości 
mniejszej o 8 mm od przewodu PE.

8 mm

PE
2.4. Zdjąć 9 mm izolacji z każdej żyły.

9 mm

PE

9 mm

2.5. Pozbawione izolacji żyły umieścić w piny wtycz-
ki z 5 wejściami (4) : przewody N i PE w odpo-
wiednio opisane piny, przewód L w pin L1.

► Jeżeli kabel zasilający ma żyły z pojedynczej lin-
ki, wsunąć je aż do zaskoczenia.

N

L
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► Jeżeli żyły mają więcej linek:

 ●  Skręcić linki każdej żyły. 

L

N

 ●  Umieścić ostrze śrubokręta (szer.: 2,5 mm) w 
zatrzasku pinu przewodu zerowego we wtyczce, 
odblokowując go.

 ●  Skręcone linki przewodu zerowego wsunąć w 
pin we wtyczce aż do zaskoczenia.

N

L

 ●  Wyciągnąć śrubokręt z pinu, w ten sposób 
uruchamiając blokadę.

N

L

 ●  W ten sam sposób zamontować przewód PE w 
odpowiednio opisany pin oraz przewód zasilania 
w pin L1.

UWAGA
Sprawdzić trwałość zamocowania każdej żyły w 
swoim pinie.

2.6. Obudowę zugów (2) wsunąć na wtyczkę z 
podłączonymi kablami(4).

N

L

L2

L3

2.7. Uważać na prawidłową pozycję: górne powierz-
chnie wtyczki i obudowy są oznaczone nazwą 
„TOP“.

2.8. Wtyczkę wsunąć do obudowy aż do zaskocze-
nia.

2.9. Zatrzasnąć górną część obudowy na dolnej.

2.10. Dokręcić śrubę na obudowie.

2.11. Wtyczkę kabla zasilania włożyć do odpowied-
niego gniazda w dolnej części skrzynki rozdziel-
czej jednostki hydraulicznej.

 Instrukcja obsługi jednostki hydraulicznej.

  Przyłączenie zasilania do L1

 „Plan zacisków/Schematy elektryczne“ jednostki 
hydraulicznej
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3. Trzyżyłowy przewód napięcia sterowania (prze-
krój żył 0,5 - 4 mm2), podłączyć do zawartej w 
zakresie dostawy pompy ciepła wtyczki z 3 
wejściami.

3.1. Zamknięcie wprowadzenia kabli (5) wyłamać 
ostrożnie (6) i obudowę mocowania przesunąć 
ok. 50 cm przez kabel zasilający (7).

≈50 cm

3.2. Zdjąć 55 mm izolacji z kabla sterowania.

55 mm

3.3. Żyły przewodzące napięcie skrócić do długości 
mniejszej o 8 mm od przewodu PE.

8 mm

PE

3.4. Zdjąć 9 mm izolacji z każdej żyły.

9 mm

PE

9 mm

3.5. Pozbawione izolacji żyły N, PE i L umieścić w 
odpowiednio opisanych pinach wtyczki (8).

 ► Jeżeli kabel sterowania ma żyły z pojedynczej 
linki, wsunąć je aż do zaskoczenia.

L

N

 ► Jeżeli żyły mają więcej linek:

 ●  Skręcić linki każdej żyły.

L

N

 ●  Umieścić ostrze śrubokręta (szer.: 2,5 mm) 
w zatrzasku pinu przewodu L we wtyczce, 
odblokowując go.

 ●  Skręcone linki przewodu L wsunąć w pin L we 
wtyczce aż do zaskoczenia.

L

N

 ●  Wyciągnąć śrubokręt z pinu, w ten sposób 
uruchamiając blokadę.

L

N

 ●  W ten sam sposób zamontować przewody PE i 
N w odpowiednio opisane piny.

UWAGA
Sprawdzić trwałość zamocowania każdej żyły w 
swoim pinie.
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3.6. Obudowę zugów (6) wsunąć na wtyczkę z 
podłączonymi kablami (8).

N

L

3.7. Uważać na prawidłową pozycję: górne powierz-
chnie wtyczki i obudowy są oznaczone nazwą 
„TOP“.

3.8. Wtyczkę wsunąć do obudowy aż do zaskocze-
nia.

3.9. Zatrzasnąć górną część obudowy na dolnej.

3.10. Dokręcić śrubę na obudowie.

3.11. Wtyczkę kabla sterowania włożyć do odpowie-
dniego gniazda w dolnej części skrzynki rozdzielczej 
jednostki hydraulicznej.

 Instrukcja obsługi jednostki hydraulicznej
 „Plan zacisków/Schematy elektryczne“ jed-
nostki hydraulicznej

4. Przewód Bus poprowadzić w rurze ochronnej do 
przejścia przez mur i dalej do jednostki hydrauli-
cznej.

5. Przewód Bus (komunikacyjny) podłączyć do 
wtyczki Bus, zawartej w dostawie pompy ciepła.

5.1. Bagnet (9) umieścić w pinie 3 wtyczki Bus (10) 
aż do zaskoczenia. Otwory na szerszym końcu 
bagnetu muszą być skierowane ku górze (tak, 
jak oznaczenia cyfrowe na wtyczce Bus).

3

+ =
3

	 WSKAZÓWKA
Jeżeli bagnet przeszkadza przy podłączaniu 
żył przewodu Bus, można go na czas 
podłączania wyjąć.

5.2. Zdjąć 30 mm izolacji z przewodu Bus.

30 mm

5.3. Oplot ekranujący zsunąć do 10 mm na izolację.

10 mm

5.4. Folię ekranującą zsunąć do oplotu i odciąć.
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5.10. W ten sam sposób zamontować żyłę oznaczoną 
„2“ w pinie 2 i żyłę oznaczoną „3“ w pinie 4.

Żyła przewodu Bus
oznaczona jako 1

Pin 1 na wtyczce

Żyła przewodu Bus
oznaczona jako 2

Pin 2 na wtyczce

Oplot ekranujący
na bagnecie

Pin 3 na wtyczce

Żyła przewodu Bus
oznaczona jako 3

Pin 4 na wtyczce

5.11. Oplot ekranujący umieścić w bagnecie i skrócić 
tak, żeby nie wystawał za bagnet.

UWAGA
Sprawdzić trwałość zamocowania każdej żyły w 
swoim pinie.

5.12. Zmontować obudowę wtyczki.

5.13. Wtyczkę z podłączonymi żyłami zatrzasnąć na 
dolnej części obudowy (11).

5.14. Nałożyć zug (12) i zatrzasnąć, aż przewód Bus 
będzie trwale przymocowany.

UWAGA
Oplot ekranujący musi się trwale i bezpośrednio 
stykać z bagnetem.

5.15. Zatrzasnąć górną część obudowy (13) na dol-
nej.

5.16. Wtyczkę przewodu Bus włożyć do odpowied-
niego gniazda w dolnej części skrzynki rozdzielczej 
jednostki hydraulicznej.

 Instrukcja obsługi jednostki hydraulicznej

 

5.5. Zdjąć 9 mm izolacji z każdej żyły.

9 mm

5.6. Skręcić linki każdej żyły.

5.7. Umieścić ostrze śrubokręta (szer.: 2,5 mm 
x 0,4 mm) w zatrzasku pinu 1 we wtyczce, 
odblokowując go.

5.8. Przewód ze zsuniętym oplotem umieścić w ba-
gnecie i żyłę bez izolacji, oznaczoną „1“ wsunąć 
w pin 1 we wtyczce aż do zaskoczenia.

5.9. Wyciągnąć śrubokręt z pinu 1, w ten sposób 
uruchamiając blokadę.
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8 Płukanie, napełnianie i 
odpowietrzanie

8.1 Jakość wody grzewczej

	 WSKAZÓWKA
 ● Szczegółowe informacje znajdują się 

m.in. w dyrektywie VDI 2035 „Zapobiega-
nie szkodom w wodnej instalacji grzew-
czej“.

 ● wymagana wartość pH: 8,2 ... 10
 ● wartość pH przy zastosowaniu alumi-

nium: 8,2 ... 8,5
 ►  Instalację napełniać wyłącznie 

zdemineralizowaną wodą grzewczą lub zgodną 
z normą VDI 2035.

Zalety demineralizacji:

 ●  znikoma korozyjność

 ●  brak tworzenia się kamienia kotłowego

 ●  idealne rozwiązanie dla zamkniętych obiegów 
grzewczych

 ►  W przypadku nieodpowiedniej jakości wody 
skontaktować się z firmą zajmującą się 
uzdatnianiem wody.

Zabezpieczenie wody grzewczej przed 
zamarzaniem
Przy pompach ciepła powietrze/woda ustawia-
nych na zewnątrz nie jest konieczne napełnianie 
obiegu grzewczego mieszanką wody ze środkiem 
zabezpieczającym przed zamarzaniem.
Pompy ciepła są wyposażone w zabepieczenia, 
chroniące przed zamarznięciem wody, także wte-
dy, gdy tryb grzewczy jest wyłączony. Warunkiem 
niezbędnym jest pozostawienie włączonej pom-
py ciepła i nieodcinanie jej od zasilania. W razie 
niebezpieczeństwa zamarznięcia uruchamiane są 
pompy obiegowe.

Jeżeli jednak instalację napełnia się mieszanką 
przeciwzamrożeniową, należy wziąć pod uwagę 
następujące punkty, w zależności od stężenia 
mieszanki:

 ●  moc grzewcza pompy ciepła będzie zreduko-
wana

 ●  obniży się wartość COP
 ●  zmniejsza się przepływ zapewniany przez 

pompy obiegowe, ewentualnie zmniejsza się 

dostępne ciśnienie, przewidziane na pokrycie 
straty ciśnienia z powodu oporu instalacji

 ●  należy sprawdzić odporność materiałową kom-
ponentów

8.2 Płukanie, napełnianie i odpowie-
trzanie obiegów wody grzewczej

   Odpływ zaworu bezpieczeństwa jest 
podłączony.

 ►  Upewnić się, że ciśnienie zadziałania zaworu 
bezpieczeństwa nie jest przekroczone.

	 WSKAZÓWKA
Dla ułatwienia płukania i odpowietrzania w 
regulator wbudowano funkcję odpowietrza-
nia. Za jego pomocą można sterować po-
jedynczymi pompami obiegowymi i zawo-
rem przełącznym (dzięki czemu nie trzeba 
demontować siłownika zaworu).

1. Instalację odpowietrzać w najwyższym punkcie.

2. Pompę ciepła odpowietrzać na przyłączach hy-
draulicznych.

9 Izolacja przyłączy 
hydraulicznych

Przewody hydrauliczne izolować zgodnie z 
obowiązującymi w danym kraju przepisami.

1. Otworzyć zawory odcinające.

2. Przeprowadzić próbę ciśnieniową i sprawdzić 
szczelność.

3. Izolować samodzielnie wykonane zewnętrzne 
orurowanie.

4. Izolować wszystkie przyłącza, armaturę i rury.

5. Zabezpieczyć izolacją odpływ kondensatu przed 
zamarzaniem.

6. Urządzenie należy zamknąć z każdej strony, 
żeby uniemożliwić dostanie się do środka gry-
zoni.
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10 Ustawianie zaworu 
przelewowego

	 WSKAZÓWKA
 ● Czynności opisane w niniejszym roz- 

dziale są niezbędne tylko przy buforze sze-
regowym.

 ● Kolejne kroki wykonywać bezpośrednio 
jeden po drugim, ponieważ w innym 
przypadku temperatura powrotu może 
przekroczyć maksymalną wartość i 
pompa ciepła wejdzie w stan awarii 
(wysokiego ciśnienia).

 ● Obrót głowicy zaworu przelewowego 
w prawo powiększa różnicę temperatur, w 
lewo - zmniejsza ją.

   Urządzenie pracuje w trybie grzewczym (ideal-
nie przy niewygrzanej instalacji).

Już na etapie asystenta pierwszego uruchomienia 
istnieje możliwość dostosowania ustawienia zaworu 
przelewowego do wymogów danej instalacji z bufo-
rem 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 usta-
wiona na „Nie“ (funkcja ustawiania zaworu przelewo-
wego 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)

1.  Otworzyć całkowicie zawór przelewowy, 
zamknąć obiegi grzewcze.

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

3.  Po osiągnięciu przez pompę obiegową 
maksymalnej wydajności (pozycja „Sygn.
sterow.p.obieg.“ = 100%), zamknąć zawór 
przelewowy na tyle, żeby zapewnić maksymalny 
przepływ.

Głowica do nastaw (1) Zawór przelewowy (2)

4.  Po opuszczeniu menu „Ustaw. zaw. przelew.“ 
względnie najpóźniej po 1 godzinie sterowanie 
pompą obiegową powraca do trybu standardo-
wego.

5.  Otworzyć zawory obiegów grzewczych.

11 Pierwsze uruchomienie
   Istotne dane projektowe instalacji są odpowied-

nio zdokumentowane.

   Instalacja jest odpowietrzona.

   Skontrolowano instalację zgodnie z listą 
kontrolną.

1.  Upewnić się, że spełniono następujące wyma-
gania:

 ●  prawidłowa kolejność faz (prawy kierunek 
obrotów)

 ●  ustawienie i montaż zgodnie 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)
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 ●  przyłącze elektryczne jest wystarczające dla 
prądu rozruchu

 ●  obieg grzewczy jest wypłukany i odpowie-
trzony

 ●  otwarta cała armatura odcinająca obiegu 
grzewczego

 ●  rury i elementy instalacji są szczelne

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

3.  Przesłać wypełnione zgłoszenie wraz z 
listą kontrolną do serwisu przedstawiciela 
producenta.

4.  Pierwsze uruchomienie pompy ciepła jest prze-
prowadzane przez serwis przedstawiciela lub 
przez uprawnioną przez niego firmę.

5.  Sprężarkę pompy ciepła można uruchomić tylko 
w granicach zastosowania ( „Dane techniczne 
/ Zakres dostawy“ na stronie 15), tzn. przy tem-
peraturze powrotu co najmniej 20°C. Przed uru-
chomieniem sprężarki (w przypadku uruchamia-
nia przez firmę instalacyjną) lub przed przyjaz-
dem serwisu (w przypadku uruchamiania przez 
serwis) należy wygrzać odpowiednie obiegi przy 
pomocy drugiego źródła ciepła.

12 Przeglądy

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

	 WSKAZÓWKA
Spowodowane warunkami pogodowymi 
względnie przez skraplanie pary wodnej 
zbieranie się wody przy i pod urządzeniem, 
nieodprowadzonej przez odpływ konden-
satu, jest normalne i nie oznacza awarii lub 
wady w pompie ciepła.

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

Części składowe obiegu grzewczego (zawory, 
zbiorniki wyrównawcze, pompy obiegowe) powinny 

być raz do roku przeglądane przez wykwalifikowane-
go instalatora.

Obieg chłodniczy nie wymaga regularnych 
przeglądów.

12.2 Konserwacja
Raz w roku lub w razie potrzeby częściej: 

 ●  sprawdzić i wyczyścić elementy instalacji gór-
nego źródła ciepła, np. zawory, naczynia wy-
równawcze, pompy obiegowe, filtry itp.

 ●  sprawdzić sprawność zaworów bezpieczeństwa 
obiegu grzewczego

 ●  wlot i wylot powietrza muszą mieć pełny, swo-
bodny dostęp do powietrza zewnętrznego. 
Dlatego należy regularnie sprawdzać, czy 
nic nie blokuje przepływu powietrza. Należy 
zapobiegać, a w razie potrzeby usuwać 
zwężenia i blokady przepływu, spowodowane 
na przykład

 ● osadzaniem się styropianu użytego przy izo-
lacji budynku

 ● opakowaniami (folie, kartony itp.)
 ● pyłem, śniegiem, oblodzeniem itp.
 ● wegetacją (krzewy, wysoka trawa itd.)
 ● osłonami otworów wentylacyjnych (kratki 

uchylne itp.)
 ●  regularnie sprawdzać drożność odpływu 

kondensatu. Kontrolować tackę kondensatu i 
parownik pod kątem zanieczyszczeń

12.3 Kontrola i czyszczenie skraplacza
 ► Skraplacz czyścić i płukać zgodnie z instrukcja-

mi producenta.

 ►  Po wyczyszczeniu skraplacza środkami che-
micznymi należy je dokładnie wypłukać wodą i 
zneutralizować resztki. 

12.4 Coroczna konserwacja
 ►  Sprawdzić jakość wody grzewczej. Przy odchy-

leniach od wymagań niezwłocznie podjąć odpo-
wiednie środki zaradcze.
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13 Awarie
 ► Odczytać opis awarii z regulatora pompy ciepła.

 ► Skontaktować się z firmą instalacyjną, która 
zamontowała pompę ciepła. Szczegółowy opis 
postępowania podano w załączniku do wa-
runków gwarancji.

14 Demontaż i utylizacja

14.1 Demontaż
   Urządzenie jest odłączone od zasilania i 

zabezpieczone przed ponownym podłączeniem.

   Personel jest przeszkolony w zakresie prac przy 
obiegu chłodniczym.

   Personel jest przeszkolony w zakresie prac z 
palnym czynnikiem chłodniczym.

   Wyposażenie do odzysku czynnika jest 
przystosowane do pracy z palnym czynnikiem 
chłodniczym.

 ► Przestrzegać obowiązujących przepisów 
dotyczących czynników chłodniczych.

 ► Przestrzegać obowiązujących przepisów 
dotyczących palnych czynników chłodniczych.

 ► Odizolować od źródeł ognia.

 ► Zebrać wszystkie media.

 ► Rozdzielić komponenty według ich wykonania 
materiałowego.

14.2 Utylizacja
 ► Media niebezpieczne dla środowiska (np. czyn-

nik chłodniczy, olej sprężarki) utylizować zgod-
nie z obowiązującymi przepisami.

 ► Elementy urządzenia i materiały transpor-
towe utylizować lub złomować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

 Jeżeli system pomp ciepła jest oznaczony 
tym znakiem, to po zakończeniu okresu 
użytkowania nie należy usuwać go wraz z 
odpadami domowymi. Nieprawidłowa uty-
lizacja produktu przez użytkownika grozi 
karami administracyjnymi zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Należy je 
przekazać do specjalnego zakładu utyli-
zacji odpadów lub sprzedawcy, który 
świadczy tego typu usługi.
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Dane techniczne / Zakres dostawy LWDV
Wydajność

moc grzewcza  ı  COP przy A10/W35 wg normy EN14511 obciąż. częściowe kW   ı   COP
przy A7/W35 wg normy EN14511 obciąż. częściowe kW   ı   COP
przy A7/W55 wg normy EN14511 obciąż. częściowe kW   ı   COP
przy A2/W35 wg normy EN14511 obciąż. częściowe kW   ı   COP
przy A-7/W35 wg normy EN14511 obciąż. pełne kW   ı   COP
przy A-7/W55 wg normy EN14511 obciąż. pełne kW   ı   COP

moc grzewcza przy A10/W35 min. I maks. kW   ı   kW
przy A7/W35 min. I maks. kW   ı   kW
przy A7/W55 min. I maks. kW   ı   kW
przy A2/W35 min. I maks. kW   ı   kW
przy A-7/W35 min. I maks. kW   ı   kW
przy A-7/W55 min. I maks. kW   ı   kW

moc grzewcza w trybie c.w.u. kW
Granice zastosowania

powrót do pompy ciepła min.  I  zasilanie z pompy ciepła maks. - tryb grzewczy °C
dolne źródło ciepła - tryb grzewczy min. I maks. °C
dodatkowe punkty robocze …

Głośność
ciśnienie akustyczne wewn. min. I w nocy I maks. dB(A)
ciśnienie akustyczne zewn. min. I w nocy I maks. dB(A)
ciśnienie akustyczne wg EN12102 wewn. I zewn. dB(A)

Dolne źródło ciepła
przepływ powietrza przy maksymalnym ciśnieniu zewnętrznym  I  maks. ciśnienie zewn. m3/h   ı   Pa

Obieg grzewczy
przepływ   I   min. pojemność bufora szeregowego   I   min. pojemność bufora równoległego l/h ı l
dostępne ciśnienie I   strata ciśnienia I   przepływ bar ı bar ı l/h
maks. dopuszczalne ciśnienie robocze bar  
zakres nastaw pompy obiegowej min. I maks. l/h

Dane ogólne
całkowita waga kg
waga modułu pompy ciepła  ı  waga modułu Compact  ı  waga modułu wentylatora kg  ı  kg  ı  kg
czynnik chłodniczy typ   ı   ilość …   ı   kg

Elektryka
napięcie I zabezpieczenie wszystkich faz pompy ciepła *)**) … ı  A
napięcie ı zabezpieczenie sterowania  **) … ı  A
napięcie ı zabezpieczenie grzałki elektrycznej  **) … ı  A
efektywny pobór mocy *) przy A7/W35 (obc. częśc.) wg EN14511 I pobór prądu I cosφ kW ı A ı …
efektywny pobór mocy *) przy A7/W35 wg EN14511: min. I maks.  kW ı kW
maksymalny prąd *)  ı  maksymalny pobór mocy w granicach zastosowania A ı kW
prąd rozruchu: bezpośredni   I   z urządzeniem łagodnego rozruchu A   ı   A
stopień ochrony IP
zabezp. przed prądami błądzącymi  jeżeli wymagane
moc grzałki elektrycznej  3   ı   2    ı   1 faza kW ı kW ı kW
pobór mocy pompy obiegowej górnego źródła min. — maks. W

Pozostałe informacje o urządzeniu
zawór bezpieczeństwa górnego źródła  ı  ciśn. zadziałania w zakresie dostawy: • tak    — nie ı bar
bufor  ı pojemność w zakresie dostawy: • tak    — nie ı l
naczynie wyrównawcze górnego źródła   ı   poj.   ı   ciśn. w zakresie dostawy: • tak    — nie ı l ı bar
zawór przelewowy I   zawór przełączny c.wo. / c.w.u. zintegrowany: • tak    — nie
przyłącza elastyczne górnego źródła zintegrowane: • tak    — nie
regulator  ı pomiar ilości energii  ı płyta dodatkowa zintegrowany: • tak    — nie
*) wyłącznie sprężarka **) przestrzegać miejscowych przepisów 
dane o wydajności i granice zastosowania odnoszą się do urządzeń z czystymi wymiennikami ciepła

LWDV 91-1/3
3,01   ı   6,03
2,77   ı   5,41
4,23   ı   3,35
5,08   ı   4,61
8,11   ı   3,14
6,55   ı   2,13
2,95   ı   8,20
2,74   ı   8,20
2,39   ı   8,20
2,33   ı   8,20
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2,80   ı   6,55
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Krzywe wydajności LWDV

823296a

Legende:

“” Volumenstrom Heizwasser

Temp„ Temperatur Wärmequelle

Temp” Temperatur Heizwasser

∆pmax maximaler Druckverlust

Qh min/max minimale/maximale Heizleistung

Pe min/max Leistungsaufnahme bei minimaler/maximaler Heizleistung

Bezeichnung:

Seite: 1

Zeichnungsnummer: 823296

Datei: 823296 Leistungs- Druckverlustkurven LWDV 91-1_3

Änd./Ä.M./Ersteller/Datum Leistungs-Druckverlustkurven
-/PEP006-2017/Bornmann/12.04.2018 LWDV 91-1/3
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Legenda

VHW przepływ wody grzewczej

TempWQ temperatura dolnego źródła

TempHW temperatura górnego źródła ciepła

∆pmax maksymalna strata ciśnienia

Qh min/max minimalna / maksymalna moc grzewcza

Pe min/max pobór mocy
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DE819504

wszystkie wymiary w mm

A widok z przodu

B widok z boku

C-C przekrój (płyta podstawy)
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Legende: D819504
Alle Maße in mm. 

A      Vorderansicht
B      Seitenansicht von links
C-C  Schnitt (Grundplatte)    

Technische Änderungen vorbehalten

A B
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Poz. Opis Wym.
1 wyjście wody grzewczej (zasilanie) G 1" gwint zewn.
2 wejście wody grzewczej (powrót) G 1" gwint zewn.
3 odpowietrznik -
4 przyłącze (w opakowaniu dodatk.) rury kondensatu DN40
5 przewody zasilania, sterowania, BUS, długość ~ 8 m od urządzenia
6 przejście zasilania, powrotu i przewodów (w opakowaniu dodatkowym)
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LWDV Ustawienie - obszary ochronne
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Legende: DE819401
Technische Änderungen vorbehalten

WP    Wärmepumpe
SB     Schutzbereich
H1     bis zum Boden
1        Türen, Fenster, Lichtschächte, usw. ins Haus

Aufstellung Schutzbereich Wärmepumpe
Wichtig:
Die Wärmepumpe darf nur im Freien aufgestellt werden!
Dabei ist das Gerät so zu positionieren, dass im Fall einer Leckage kein Kältemittel in das Gebäude
gelangt oder auf irgendeine andere Weise Personen gefährden kann.

In dem Schutzbereich (siehe Abbildung), der sich zwischen der Geräteoberkante und dem Boden befindet
dürfen sich keine Zündquellen, Fenster, Türen, Lüftungsöffnungen, Lichtschächte und der gleichen
befinden. Der Schutzbereich darf sich nicht auf Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen
erstrecken. Die Wanddurchführung durch die Gebäudehülle ist gasdicht auszuführen.

Abbildung: Sicherheitsabstände zur Wärmepumpe

AIT
gilt für:
LWD 50A    100601
LWD 70A    100602

Novelan
gilt für:
LAD 5         103601
LAD 7         103602
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Legenda: DE819401

WP pompa ciepła
SB obszar ochronny
H1 do podłoża
1 drzwi, okna, okienka piwniczne itd. prowadzące do domu

Ustawienie pompy ciepła i obszary ochronne

Uwaga: Pompa ciepła może być ustawiona tylko wolnostojąca! Należy przy tym tak ustawić urządzenie, aby w przypadku 
nieszczelności czynnik chłodniczy nie mógł się dostać do budynku ani w żaden inny sposób nie mógł zagrozić życiu i zdrowiu ludzi.

W obszarze ochrony (patrz rysunek), znajdującym się pomiędzy górną krawędzią a posadzką, nie mogą się znajdować żadne źródła 
ognia, okna, drzwi, otwory wentylacyjne, okienka piwniczne itp. Obszar ochrony nie powinien zachodzić na sąsiednie posesje ani 
na publicznie dostępne ciągi komunikacyjne. Przejście przez ścianę zewnętrzną budynku należy uszczelnić.
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Legenda: 819393-1c
wszystkie wymiary w mm

V1     wariant 1
A       widok z przodu
C       widok z góry
V       widok szczegółowy - osłona
W      widok szczegółowy - mocowanie do ściany
X       widok szczegółowy - odpływ kondensatu wewnątrz budynku
Y       widok szczegółowy - odpływ kondensatu na zewnątrz budynku

FA     fasada zewnętrzna budynku
UKG  dolna krawędź urządzenia
OKB  górna krawędź podłoża
LRO  pusta rura KG DN 125, Ø zwen. 125, do samodzielnego skrócenia
LR     kierunek przepływu powietrza
FS     wolny obszar dla celów serwisowych

1        zasilanie wody grzewczej (wyposażenie)
2        powrót wody grzewczej (wyposażenie)
3        prowadzenie kabli
4        przepust ścienny (wyposażenie)
5        odpływ kondensatu / syfon (wskazówki dot. odpływu kondensatu patrz instrukcja obsługi)
6        konsola do mocowania naściennego (wyposażenie)
8        osłona przepustu ściennego (wyposażenie)
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Legende: 819393-1c
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Maße in mm.

V1     Variante 1
A       Vorderansicht
C       Draufsicht
V       Detailansicht Verkleidung
W      Detailansicht Wandbefestigung
X       Detailansicht Kondensatleitung innerhalb Gebäude 
Y       Detailansicht Kondensatleitung außerhalb Gebäude

FA     Fertigaußenfassade
UKG  Unterkante Gerät
OKB  Oberkante Boden
LRO  Leerrohr KG DN 125, Øa 125, bauseits kürzen
LR     Luftrichtung
FS     Freiraum für Servicezwecke

1        Heizwasservorlauf (Zubehör)
2        Heizwasserrücklauf (Zubehör)
3        Kabeldurchführung
4        Wanddurchführung (Zubehör)
5        Kondensatablauf / Syphon (Aufstellungshinweise Kondensatablauf siehe Bedienungsanleitung)
6        Konsole für Wandbefestigung (Zubehör)
8        Verkleidung Wanddurchführung (Zubehör)
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Plan ustawienia z konsolą ścienną
z przepustem ściennym
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Legende: 819393-2c
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Maße in mm.

V2     Variante 2
A       Vorderansicht
C       Draufsicht
V       Detailansicht Verkleidung
W      Detailansicht Wandbefestigung
Y       Detailansicht Kondensatleitung außerhalb Gebäude

FA     Fertigaußenfassade
UKG  Unterkante Gerät
OKB  Oberkante Boden
LR     Luftrichtung
FS     Freiraum für Servicezwecke

1        Heizwasservorlauf (Zubehör)
2        Heizwasserrücklauf (Zubehör)
5        Kondensatablauf / Syphon (Aufstellungshinweise Kondensatablauf siehe Bedienungsanleitung)
6        Konsole für Wandbefestigung (Zubehör)
8        Verkleidung Wandkonsole (Zubehör)
12      Hydraulische Verbindungsleitung
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Plan ustawienia z konsolą ścienną
z przyłączami hydraulicznymi

Legenda: 819393-2c
wszystkie wymiary w mm

V2     wariant 2
A       widok z przodu
C       widok z góry
V       widok szczegółowy - osłona
W      widok szczegółowy - mocowanie do ściany
Y       widok szczegółowy - odpływ kondensatu na zewnątrz budynku

FA     fasada zewnętrzna budynku
UKG  dolna krawędź urządzenia
OKB  górna krawędź podłoża
LR     kierunek przepływu powietrza
FS     wolny obszar dla celów serwisowych

1        zasilanie wody grzewczej (wyposażenie)
2        powrót wody grzewczej (wyposażenie)
5        odpływ kondensatu / syfon (wskazówki dot. odpływu kondensatu patrz instrukcja obsługi)
6        konsola do mocowania naściennego (wyposażenie)
8        osłona konsoli ściennej (wyposażenie)
12      przyłącza hydrauliczne
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Legende: 819393-2c
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Maße in mm.

V3     Variante 3
A       Vorderansicht
C       Draufsicht
V       Detailansicht Verkleidung
X       Detailansicht Kondensatleitung innerhalb Gebäude 
Y       Detailansicht Kondensatleitung außerhalb Gebäude
Z       Detailansicht Bodenbefestigung

FA     Fertigaußenfassade
UKG  Unterkante Gerät
OKF  Oberkante Fundament
LRO  Leerrohr KG DN 125, Øa 125, bauseits kürzen
LR     Luftrichtung
FS     Freiraum für Servicezwecke

1        Heizwasservorlauf (Zubehör)
2        Heizwasserrücklauf (Zubehör)
3        Kabeldurchführung
4        Wanddurchführung (Zubehör)
5        Kondensatablauf / Syphon (Aufstellungshinweise Kondensatablauf siehe Bedienungsanleitung)
7        Konsole für Bodenbefestigung (Zubehör)
8        Verkleidung Wanddurchführung (Zubehör)
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Plan ustawienia z konsolą podłogową
z przepustem ściennym

Legenda: 819393-3c
wszystkie wymiary w mm

V3     wariant 3
A       widok z przodu
C       widok z góry
V       widok szczegółowy - osłona
X       widok szczegółowy - odpływ kondensatu wewnątrz budynku
Y       widok szczegółowy - odpływ kondensatu na zewnątrz budynku
Z       widok szczegółowy - mocowanie do podłoża

FA     fasada zewnętrzna budynku
UKG  dolna krawędź urządzenia
OKF  górna krawędź fundamentu
LRO  pusta rura KG DN 125, Ø zewn. 125, do samodzielnego skrócenia
LR     kierunek przepływu powietrza
FS     wolny obszar dla celów serwisowych

1        zasilanie wody grzewczej (wyposażenie)
2        powrót wody grzewczej (wyposażenie)
3        prowadzenie kabli
4        przepust ścienny (wyposażenie)
5        odpływ kondensatu / syfon (wskazówki dot. odpływu kondensatu patrz instrukcja obsługi)
7        konsola podłogowa (wyposażenie)
8        osłona przepustu ściennego (wyposażenie)
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Legende: 819393-4c
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Maße in mm.

V4     Variante 4
A       Vorderansicht
C       Draufsicht
V       Detailansicht Verkleidung
Y       Detailansicht Kondensatleitung außerhalb Gebäude
Z       Detailansicht Bodenbefestigung

FA     Fertigaußenfassade
UKG  Unterkante Gerät
OKF  Oberkante Fundament
LR     Luftrichtung
FS     Freiraum für Servicezwecke

1        Heizwasservorlauf (Zubehör)
2        Heizwasserrücklauf (Zubehör)
5        Kondensatablauf / Syphon (Aufstellungshinweise Kondensatablauf siehe Bedienungsanleitung)
7        Konsole für Bodenbefestigung (Zubehör)
8        Verkleidung Bodenkonsole (Zubehör)
12      Hydraulische Verbindungsleitung
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Legenda: 819393-4c
wszystkie wymiary w mm

V4     wariant 4
A       widok z przodu
C       widok z góry
V       widok szczegółowy - osłona
Y       widok szczegółowy - odpływ kondensatu na zewnątrz budynku
Z       widok szczegółowy - mocowanie do podłoża

FA     fasada zewnętrzna budynku
UKG  dolna krawędź urządzenia
OKF  górna krawędź fundamentu
LR     kierunek przepływu powietrza
FS     wolny obszar dla celów serwisowych

1        zasilanie wody grzewczej (wyposażenie)
2        powrót wody grzewczej (wyposażenie)
5        odpływ kondensatu / syfon (wskazówki dot. odpływu kondensatu patrz instrukcja obsługi)
7        konsola podłogowa (wyposażenie)
8        osłona konsoli podłogowej (wyposażenie)
12      przyłącza hydrauliczne

Plan ustawienia z konsolą podłogową
z przyłączami hydraulicznymi



28 Zastrzegamy możliwość zmian technicznych  |  83055800iDE – instrukcja obsługi  |  ait-deutschland GmbH

 0 
 43 

 93 

 133 
 223 
 313 
 403 
 493 

 0
 

 8
5 

 1
45

 

 2
82

 

 1
17

5 
 1

23
5 

 930 

 1
32

0 

9 10

GK

Ø12W

BB1

Legende: 819393-5c
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Maße in mm.

BB1   Bohrbild für Wandkonsole (Zubehör) an Befestigungswand zu V1
A       Vorderansicht
W      Detailansicht Wandbefestigung
GK    Gerätekontur

9       Bohrung für Leerrohr KG DN125, Øa 125
10     Befestigungsbohrungen für Wandkonsolen
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Legenda: 819393-5c
wszystkie wymiary w mm

BB1   szablon do konsoli ściennej (wyposażenie) na ścianie do wariantu V1
A       widok z przodu
W      widok szczegółowy - mocowanie do ściany
GK    zarys urządzenia

9       otwór na pustą rurę KG DN125, Ø zewn. 125
10     otwory do mocowania konsoli ściennej

Szablon do konsoli ściennej
Z	PRZEPUSTEM	ŚCIENNYM
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Legende: 819393-6c
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Maße in mm.

BB2  Bohrbild für Wandkonsole (Zubehör) an Befestigungswand zu V2
A       Vorderansicht
W      Detailansicht Wandbefestigung
GK    Gerätekontur

10     Befestigungsbohrungen für Wandkonsolen

ABB2
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Szablon do konsoli ściennej
Z	PRZYŁĄCZAMI	HYDRAULICZNYMI

Legenda: 819393-6c
wszystkie wymiary w mm

BB2  szablon do konsoli ściennej (wyposażenie) na ścianie do wariantu V2
A       widok z przodu
W      widok szczegółowy - mocowanie do ściany
GK    zarys urządzenia

10     otwory do mocowania konsoli ściennej
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Legende: 819393-7c
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Maße in mm.

FU3   Ansicht Fundament zu V3
A       Vorderansicht
C       Draufsicht

OKF  Oberkante Fundament
FA     Fertigaußenfassade
GK    Gerätekontur

9        Bohrung für Leerrohr KG DN125, Øa 125
11      Fundament
14      Kondensatablaufrohr min. Ø50
15      Befestigungsbohrungen für Bodenkonsole

Das Fundament darf keinen Körperschallkontakt zum Gebäude haben.

A

C
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Rzut podstawy do wersji V3
Z	PRZEPUSTEM	ŚCIENNYM

Legenda: 819393-7c
wszystkie wymiary w mm

FU3   rzut podstawy do wariantu V3
A       widok z przodu
C       widok z góry

OKF  górna krawędź fundamentu
FA     fasada zewnętrzna budynku
GK    zarys urządzenia

9        otwór na pustą rurę KG DN125, Ø zewn. 125
11      podstawa
14      rura odpływu kondensatu min. Ø50
15      otwory do mocowania konsoli podłogowej

Podstawa nie może przenosić drgań urządzenia na budynek.
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Legende: 819393-8c
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Maße in mm.

FU4   Ansicht Fundament zu V4
A       Vorderansicht
C       Draufsicht
X       Detailansicht X

11      Fundament
12      Hydraulische Verbindungsleitung
13      Leerrohr DN150 (bauseits)
14      Kondensatablaufrohr min. Ø50

C

Z        Detailansicht Bodenbefestigung
OKF   Oberkante Fundament
GK     Gerätekontur

15      Befestigungsbohrungen für Bodenkonsole
16      Leerrohr für Bus-Kabel
17      Leerrohr für Elektrokabel
18      Heizwasser Vor- und Rücklaufleitung

A

Z

Das Fundament darf keinen Körperschallkontakt zum Gebäude haben.

18
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Rzut podstawy do wersji V4
Z	PRZYŁĄCZAMI	HYDRAULICZNYMI

Legenda: 819393-8c
wszystkie wymiary w mm

FU4   rzut podstawy do wariantu V4
A       widok z przodu
C       widok z góry
X       widok szczegółowy X

11      podstawa
12      przyłącza hydrauliczne
13      pusta rura DN150 (do samodzielnego wykonania)
14      rura odpływu kondensatu min. Ø50
Z        widok szczegółowy - mocowanie do podłoża

OKF   górna krawędź fundamentu
GK     zarys urządzenia

15      otwory do mocowania konsoli podłogowej
16      pusta rura na przewód Bus
17      pusta rura na przewody elektryczne
18      rury zasilania i powrotu wody grzewczej
Podstawa nie może przenosić drgań urządzenia na budynek.
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Legenda: 819393-10c
wszystkie wymiary w mm

FW2  minimalne niezbędne odstępy
C       widok z góry

FA     fasada zewnętrzna budynku
LR     kierunek przepływu powietrza

>     minimalne odstępy

>3
00

0

>3000

C

LRFA

FW2

Legende: 819393-10c
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Maße in mm.

FW2  Funktionsnotwendige Mindestabstände
C       Draufsicht

FA     Fertigaußenfassade
LR     Luftrichtung

         Mindestabstände
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Minimalne odstępy
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Legende: 819400-1
Technische Änderungen vorbehalten.

Aufstellungshinweise für Anschluß der Kondensatleitung außerhalb des 
Gebäudes.
KS        Kiesschicht zur Aufnahme von bis zu 50l Kondenswasser pro Tag
             als Pufferzone zum versickern.
3           Kondensatablaufrohr DN 40

Wichtig: Beim direkten Einleiten des Kondenswassers in die Erde (Abbildung 1a),
               muss das Kondensatablaufrohr (3) zwischen Boden und Wärmepumpe isoliert werden.

Wichtig: Bei direktem Einleiten des Kondenswassers  in eine Abwasser- oder
               Regenwasserleitung muss ein Syphon gesetzt werden (Abbildung 1b). Es muss ein
               oberhalb des Bodenreichs gedämmtes und senkrecht verlegtes Kunststoffrohr
               verwendet werden. Weiterhin dürfen im Abflussrohr keine Rückschlagklappen oder
               ähnliches installiert sein. Das Kondensatablaufrohr muss so angeschlossen werden,
               dass das Kondensat frei in die Hauptleitung einfließen kann. Wird das Kondensat in
               Drainagen oder in die Kanalisation abgeleitet, ist auf eine Verlegung mit einem Gefälle
               zu achten.

In allen Fällen (Abbildung 1a und Abbildung 1b) muss gewährleistet sein,
dass das Kondenswasser frostfrei abgeführt wird.
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Przyłącza rury kondensatu - na zewnątrz

Legenda: 819400-1

Podłączenie przewodu kondensatu na zewnątrz budynku

KS warstwa żwiru do odbioru do 50 l kondensatu dziennie jako strefa buforowa do wsiąkania

3 rura odpływu kondensatu DN 40

Ważne: Przy bezpośrednim odprowadzeniu kondensatu do ziemi (rysunek 1a) rura kondensatu (3) musi być 
izolowana na odcinku pomiędzy ziemią a pompą ciepła.

Ważne: Przy bezpośrednim odprowadzeniu kondensatu do odpływu ścieków lub wody deszczowej należy 
ułożyć syfon (rysunek 1b).  
Należy zastosować izolowaną powyżej poziomu ziemi, pionowo ułożoną rurę z tworzywa sztucz-
nego. Nie wolno instalować w rurze odpływu zaworów zwrotnych itp. Rurę kondensatu należy tak 
podłączyć, aby kondensat mógł swobodnie wpływać do głównego przewodu. Jeżeli kondensat odpro-
wadzany jest do drenażu lub kanalizacji, należy rurę ułożyć ze spadkiem. 
We wszystkich przypadkach (rysunki 1a i 1b) należy zabezpieczyć się przed zamarzaniem wody 
kondensatu.

Przyłącza rury kondensatu - wewnątrz

2a 2b

Legende: 819400-2
Technische Änerungen vorbehalten.

Aufstellungshinweise für Anschluß der Kondensatleitung innerhalb des 
Gebäudes.

Wichtig: Beim Anschluss der Kondensatleitung innerhalb eines Gebäudes muss ein Syphon
               eingebaut werden, der mit dem Abflussrohr gasdicht abschließt (siehe Abbildung 2a).
               An der Kondensatabflussleitung der Wärmepumpe dürfen keine zusätzlichen
               Abflussleitungen angeschlossen werden. Die Abflussleitung in Richtung Kanalisation
               muss frei sein. D.h. nach der Anschlussleitung der Wärmepumpe darf weder eine
               Rückschlagklappe noch ein Syphon eingebaut werden.

In allen Fällen (Abbildung 2a) muss gewährleistet sein, dass das Kondenswasser frostfrei 
abgeführt wird.
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Legenda: 819400-2

Podłączenie przewodu kondensatu wewnątrz budynku

Ważne: Przy podłączeniu kondensatu wewnątrz budynku należy zainstalować syfon, zakończony rurą odpływu 
w sposób nieprzepuszczający powietrza (rysunek 2a). 
Do przewodu odpływu kondensatu pompy ciepła nie mogą być przyłączane żadne dodatkowe przewo-
dy odprowadzające. Rura odpływu w kierunku kanalizacji musi mieć zapewniony swobodny przepływ, 
tzn. za przyłączem pompy ciepła nie wolno montować zaworu zwrotnego ani syfonu. 
We wszystkich przypadkach (rysunek 2a) należy zabezpieczyć się , przed zamarzaniem wody kon-
densatu.



34 Zastrzegamy możliwość zmian technicznych  |  83055800iDE – instrukcja obsługi  |  ait-deutschland GmbH

LWDVUstawienie na wybrzeżu

UWAGA
Zachować odstępy wymagane dla funkcjonalności, ochronne i serwisowe.

 ●  osłonić przed wybrzeżem i kierunkiem wiatru
   w miejscu w pobliżu ściany, osłoniętym przed wiatrem

   nie w polu swobodnym

   nie w pobliżu piaszczystego terenu (uniknięcie napływu piasku)

 ●  w strefie nadbrzeżnej
   w miejscu w pobliżu ściany

   za trwałą i szczelną osłoną przed wiatrem od morza

   wysokość i szerokość osłony przed wiatrem nie mniejsza niż 150% wymiarów pompy ciepła

   nie w pobliżu piaszczystego terenu (uniknięcie napływu piasku)
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Schemat ze stacją hydrauliczną
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Schemat z buforem szeregowym i modułem hydraulicznym
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Schemat z buforem równoległym i modułem hydraulicznym
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Legenda do schematów hydraulicznych
1. pompa ciepła
2. grzejniki albo ogrzewanie podłogowe
3. połączenie tłumiące drgania (węże elastyczne lub kompensatory)
4. dodatkowa podkładka wyciszająca
5. armatura odcinająca z zaworem do 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, II źr.c.)
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 przy naczyniu wyrównawczym
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. kocioł 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 Dual
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)

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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Schematy elektryczne (str. 39-41)

1~N/PE/230V/ 50 Hz  L1,N,PE: zasilanie sprężarki

1~N/PE/230V/ 50 Hz  Zasilanie sterowania 230 V

C1  Kondensator

E20  Podgrzewanie oleju sprężarki

F1 HDP Presostat wysokiego ciśnienia

F2  Zabezpieczenie termiczne

F3  Bezpiecznik

F6  Zabezpieczenie wentylatora

G1 VENT Wentylator

M1 VD1 Sprężarka

R20   Dławik sieciowy

RF1  Filtr sieciowy

T10  Inwerter

X8  Gniazdo rozdzielcze zasilania

K40  Płyta regulatora; Uwaga: I-max=6 A/230 V AC 

K21  Zawór odszraniania

X10  Zasilanie sterowania - z modułu hydraulicznego

B10 HD  Czujnik wysokiego ciśnienia

B11 ND  Czujnik niskiego ciśnienia

K22  Elektroniczny zawór rozprężny

R1 TSG1 Czujnik gazu sprężarki

R2 TVD Czujnik podgrzewania oleju

R3 TWE Czujnik wejścia dolnego źródła

R4 THG Czujnik gazu gorącego

R5 TSG2 Czujnik gazu zasysanego na parowniku

R9 CW Opornik kodujący 21,5 kilooma

Legenda do schematów elektrycznych
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Potwierdzenie zgodności z normami

EN 60335-2-40:2014

II
 A1

ait-deutschland GmbH
Industrie Str. 3
93359 Kasendorf
Germany

EN ISO 12100:2010
EN 55014-1:2018

EG-Konformitätserklärung

LWDV 91-1/3-HSDV 12.1M3

100 699 01

Art-Nr. 1Bestellnummer
100 699 01100699HDV901

LWDV 91-1/3-HDV 12-3
LWDV 91-1/3-HSDV 9M1/3

2014/30/EU
2011/65/EG
2014/68/EU

LWDV 91-1/3-HDV 9-1/3
152 066 41

100699HSDV12101

100 699 01
100 699 01
100 699 01

100699HDV1201

LWDV 91-1/3-HSDV 12M3

EN..

EN 12102-1:2018
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Der Unterzeichnete

Wärmepumpe

Bezeichnung des (der) Gerät(e)s

2014/35/EU

152 065 41
Art-Nr. 2

bestätigt, dass das (die) nachfolgend bezeichnete(n) Gerät(e) in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung
die Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und produktspezifischen EG-
Standards erfüllt (erfüllen).
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des(der) Geräte(s) verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

152 132 41

Ort, Datum:

Unterschrift:

DE818186c

EN 378-2:2018

EN 61000-3-11:2001 EN 55014-2:2016

Gerätetyp

TÜV-SÜD
Industrie Service GmbH (Nr.:0036)

Kategorie:

Kasendorf, 31.01.2020
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100699HSDV1201 152 068 41
100699HSDV901

Firma:

EN 61000-3-12:2012

EG-Richtlinien

Jesper Stannow
Leiter Entwicklung Heizen

Druckgerätebaugruppe

Modul:
Benannte Stelle:
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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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ait-deutschland GmbH
Industriestraße 3
D-95359 Kasendorf 

E info@alpha-innotec.de
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