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Część 1. Przed użyciem 

1. Uwagi  
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Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane 

Urządzenie szczelnie zamknięte 

2. Instalacja 

 

 1.1  Wybór miejsca instalacji pompy ciepła i uwagi 

 

• Nie wolno instalować pompy ciepła w miejscu, w którym może 

wyciekać palny gaz. 

• Pompy ciepła nie wolno instalować w miejscu, w którym 

występuje olej lub gaz korozyjny. 

• Pompę ciepła należy instalować na otwartej i dobrze 

wentylowanej przestrzeni. 

• Pompa ciepła z każdej strony do ściany lub beczki powinna 

zachować pewną odległość, odległość wylotu powietrza do 

beczki powinna wynosić ≥ 2 m, odległość wlotu powietrza do 

ściany lub beczki ≥ 0,5 m, odległość od dołu do ziemi ≥ 0,5 m, 

odległość z drugiej strony powinna wystarczyć do instalacji lub 

naprawy. 
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• Pompę ciepła należy zainstalować na betonowym wsporniku 

podstawowym lub stalowym, a między pompą ciepła a 

podstawą lub wspornikiem należy umieścić podkładkę 

przeciwwstrząsową. Następnie użyj śruby rozporowej, aby 

przymocować pompę ciepła do wspornika. 

• Rurę odprowadzającą wodę i kanał należy zrobić wokół pompy 

ciepła, rur wodnych i zbiornika wody. Podczas testowania lub 

naprawy może być konieczne spuszczenie dużej ilości wody, a 

gdy pompa ciepła działa, z urządzenia będzie kapać woda. 

 

 1.2 Schemat instalacji i wskazówki (tylko w celach 

informacyjnych, instalacja powinna być oparta na rzeczywistym 

zapotrzebowaniu projektu.  
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Wskazówki dotyczące instalacji związanych z częścią wodociągową: 

 

• Zainstaluj zawór w najwyższym punkcie każdego obiegu wody, 

aby wypuścić powietrze z instalacji wodnej. 

• Filtr w kształcie litery Y przed obiegową pompą wody pompy 

ciepła jest bardzo ważny. 

• Jeśli więcej pomp ciepła jest zainstalowanych w jednym 

systemie wodociągowym, połączenia tych pomp nie mogą być 

połączone szeregowo, muszą być zainstalowane równolegle 

lub niezależnie. 
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 1.3 Przed uruchomieniem 

 

Kontrola przed uruchomieniem: 

 

• Sprawdź, czy rura wodna jest dobrze podłączona i czy nie ma wycieków. 

Zawór doprowadzający wodę jest otwarty. 

• Upewnij się, że przepływ wody jest wystarczający i spełnia wymagania 

wybranej pompy ciepła oraz płynny przepływ wody bez powietrza. W 

zimnym obszarze należy upewnić się, że przepływ wody jest bez 

zamarzania 

• Sprawdź, czy kabel zasilający jest dobrze podłączony i uziemiony. 

• Sprawdź, czy łopatka wentylatora jest zablokowana przez płytę 

mocującą łopatki wentylatora i kratkę ochronną. 

• Sprawdź, czy zbiornik został napełniony wodą lub taką ilością wody, 

która może zaspokoić zapotrzebowanie pompy ciepła. 

Przed uruchomieniem: 

 

• Po całkowitym sprawdzeniu i potwierdzeniu, że nie ma problemu 

z instalacją, urządzenie można uruchomić. 

• Po podłączeniu zasilania pompa ciepła uruchomi się z 

3-minutowym opóźnieniem. Sprawdź dokładnie, czy występują 

nietypowe dźwięki lub wibracje, czy prąd roboczy jest normalny 

lub czy wzrost temperatury wody jest prawidłowy. 

• Po 10 minutach bezproblemowej pracy urządzenia, wstępne 

uruchomienie powinno się zakończyć. Jeśli nie, zapoznaj się z 

rozdziałem Serwis i konserwacja, aby rozwiązać problem. 
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Część 2. Eksploatacja 

2.1  Panel obsługi 

 

Ikony： 

1， Tryb grzania   

2， Pompa        

3， Kompresor      

4， Wentylator      

5， Rozmrażanie     

6， Tryb chłodzenia  

7， Alarm          

8， Wyjdź           

9， Menu & Potwierdź  

10,  Wybierz          

11,  Parametry fabryczne  
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2.2  Funkcje przycisków 

 

1) Włącz / wyłącz 

2) Naciśnij  aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij przycisk ↑ ↓, aby włączyć 

/ wyłączyć urządzenie, a następnie naciśnij  aby potwierdzić. Naciśnij 

przycisk ↑ ↓, aby włączyć / wyłączyć urządzenie, a następnie naciśnij  

aby potwierdzić: 

3)  
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4) Przełączanie trybu （Ogrzewanie, Chłodzenie, Ciepła woda, Ciepła woda + 

chłodzenie, Ciepła woda + ogrzewanie） 

 

Naciśnij  aby wejść do menu, przycisk ↑ ↓, aby wybrać maskę użytkownika, a 

następnie naciśnij  aby potwierdzić. Przycisk ↑ ↓, aby przełączyć tryb, i 

naciśnij , aby potwierdzić np. przełączanie trybu i ustawianie temperatury. 

 

Uwaga ： Przełączaj tryb tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone 
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2.3  Obsługa 

 

Interfejs ustawień temperatury: 

 

        

 

     



13 

  

 

Strefa czasowa / Czas: 

Naciśnij  aby wejść do menu, przycisk ↑ ↓, aby wybrać strefę czasową 

/ czas, następnie naciśnij  aby potwierdzić. Przycisk ↑ ↓, aby zmienić 

ustawienie i naciśnij  aby potwierdzić. 
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Wejście, wyjście: 

Naciśnij  aby uzyskać dostęp do menu, przycisk ↑ ↓, aby wybrać maskę I / O, 

następnie naciśnij, aby potwierdzić, oraz przycisk ↑ ↓, aby zobaczyć I / O, np. 

Temperaturę wody / ciśnienie / częstotliwość i inne. 
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2.4  Parametry ustawień użytkownika: 

 

Nazwa parametru Wartość początkowa 

Tryb jednostki  Grzanie 

Ogrzewanie setp.  45℃ 

Chłodzenie setp.  12℃ 

Ciepła woda setp.  50℃ 

Różnica temp  5℃ 

Temp zatrzymania różnica  0℃ 

Tryb chłodzenia i ogrzewania temp. 

różnica 
 5℃ 

Temp zatrzymania różnica  2℃ 

Kp  5℃ 

Integral  200s 

Dyferencjał  0s 

Praca pompy  Na żądanie 

Pompa Auto  Włączone 

Tryb wentylatora  Dzień 

Włącz grzanie  Włączone 

Włącz grzanie obudowy/pęknięć  Włączone 

Kontrola grzania-Comp. delay  60min 

Kontrola grzania-Ext.temp.setp.  5℃ 

Kontrola pompy Delta temp. set. 5℃ 

Auto start  Włączone 
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2.5  Ustawienia fabryczne 

Naciśnij , aby uzyskać dostęp do menu fabrycznego i wprowadź hasło. Tylko 

upoważniona osoba może otworzyć menu fabryczne. 

 

 

 

Część 3. Konserwacja i naprawa 

 

3.1  Pielęgnacja i konserwacja  

 

Wskazówki dotyczące konserwacji 

Jednostka pompy ciepła to wysoce zautomatyzowane urządzenie. Kontrola 

stanu urządzenia jest przeprowadzana regularnie podczas użytkowania. Jeśli 

jednostka jest użytkowana poprawnie przez długi czas, jej niezawodność 

eksploatacyjna i żywotność ulegną nieoczekiwanej poprawie. 

 

1.  Użytkownicy powinni zwracać uwagę na użytkowanie i konserwację 

tego urządzenia: wszystkie elementy zabezpieczające w urządzeniu 

są ustawiane przed opuszczeniem fabryki, nie reguluj  ich 

samodzielnie; 
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2.  Zawsze sprawdzaj, czy zasilanie i okablowanie instalacji 

elektrycznej urządzenia jest stabilne, oraz czy elementy 

elektryczne działają prawidłowo. Jeśli to konieczne, napraw i je 

wymień; 

3.  Zawsze sprawdź nawodnienie instalacji wodnej, zawór 

bezpieczeństwa zbiornika wody, regulator poziomu cieczy i 

urządzenie wydechowe. Jeśli będzie działało prawidłowo, 

unikniemy cyrkulacji powietrza do systemu oraz zmniejszymy 

cyrkulację wody, wpływając w ten sposób na wydajność grzewczą 

urządzenia i niezawodność działania jednostki;  

4.  Urządzenie powinno być czyste, suche i dobrze wentylowane. 

Regularnie czyścić (co 1-2 miesiące) wymienniki ciepła po stronie 

powietrza, aby utrzymać dobry przepływ  ciepła; 

5.  Zawsze sprawdzaj działanie każdego komponentu urządzenia, 

sprawdź przewód olejowy na złączu rurowym oraz zawór gazowy. 

Upewnij się, że element chłodniczy nie cieknie; 

6.  Nie układaj żadnych rzeczy wokół urządzenia, aby uniknąć 

zablokowania wlotu i wylotu powietrza. Urządzenie powinno być 

czyste, suche i dobrze wentylowane. 

7.  Jeśli przestój w działaniu urządzenia jest długi, należy spuścić 

wodę z orurowania jednostki, odciąć zasilanie i  założyć pokrywę 

ochronną. Przy ponownym uruchomieniu dokładnie sprawdzić  

system; 

8.  Jeśli urządzenie ulegnie awarii i użytkownik nie może rozwiązać 

problemu, należy poinformować dział techniczny firmy, aby mogli 

wysłać kogoś do naprawy na czas;  
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9. Do czyszczenia skraplacza jednostki głównej, zalecane jest użycie 

gorącego kwasu szczawiowego 50 °C o stężeniu 15%.  

Uruchom hosta za pomocą pompy cyrkulacyjnej wody na 20 

minut. Następnie 3-krotne spłucz wodą z kranu. (Zaleca się 

zarezerwować trójdrożny interfejs podczas montażu rury i 

uszczelnić jeden interfejs wtyczką) na wypadek czyszczenia. Nie 

myć skraplacza korozyjnym roztworem czyszczącym. Zbiornik na 

wodę należy wyjąć po pewnym okresie użytkowania (zwykle po 

dwóch miesiącach, w zależności od lokalnej jakości wody).  

 

 

3.2 Lista błędów 
 

AL001 Too many mem writings 

AL002 Retain mem write error 

AL003 Inlet probe error 

AL004 Outlet probe error 

AL005 Ambient probe error 

AL006 Condenser coil temp 

AL007 Water flow switch 

AL008 Phase sequ.prot.alarm 

AL009 Unit work hour warning 

AL010 Pump work hour warning 

AL011 Comp.work hour warning 

AL012 Cond.fan work hourWarn 

AL013 Low superheat - Vlv.A 

AL014 Low superheat - Vlv.B 
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AL015 LOP - Vlv.A 

AL016 LOP - Vlv.B 

AL017 MOP - Vlv.A 

AL018 MOP - Vlv.B 

AL019 Motor error - Vlv.A 

AL020 Motor error - Vlv.B 

AL021 Low suct.temp. - Vlv.A 

AL022 Low suct.temp. - Vlv.B 

AL023 High condens.temp.EVD 

AL024 Probe S1 error EVD 

AL025 Probe S2 error EVD 

AL026 Probe S3 error EVD 

AL027 Probe S4 error EVD 

AL028 Battery discharge EVD 

AL029 EEPROM alarm EVD 

AL030 Incomplete closing EVD 

AL031 Emergency closing EVD 

AL032 FW not compatible EVD 

AL033 Config. error EVD 

AL034 EVD Driver offline 

AL035 BLDC-alarm:High startup DeltaP 

AL036 BLDC-alarm:Compressor shut off 

AL037 BLDC-alarm:Out of Envelope 

AL038 BLDC-alarm:Starting fail wait 

AL039 BLDC-alarm:Starting fail exceeded 

AL040 BLDC-alarm:Low delta pressure 

AL041 BLDC-alarm:High discarge gas temp 

AL042 Envelope-alarm:High compressor ratio 
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AL043 Envelope-alarm:High discharge press. 

AL044 Envelope-alarm:High current 

AL045 Envelope-alarm:High suction pressure 

AL046 Envelope-alarm:Low compressor ratio 

AL047 Envelope-alarm:Low pressure diff. 

AL048 Envelope-alarm:Low discharge pressure 

AL049 Envelope-alarm:Low suction pressure 

AL050 Envelope-alarm:High discharge temp. 

AL051 Power+ alarm:01-Overcurrent 

AL052 Power+ alarm:02-Motor overload 

AL053 Power+ alarm:03-DCbus overvoltage 

AL054 Power+ alarm:04-DCbus undervoltage 

AL055 Power+ alarm:05-Drive overtemp. 

AL056 Power+ alarm:06-Drive undertemp. 

AL057 Power+ alarm:07-Overcurrent HW 

AL058 Power+ alarm:08-Motor overtemp. 

AL059 Power+ alarm:09-IGBT module error 

AL060 Power+ alarm:10-CPU error 

AL061 Power+ alarm:11-Parameter default 

AL062 Power+ alarm:12-DCbus ripple 

AL063 Power+ alarm:13-Data comm. Fault 

AL064 Power+ alarm:14-Thermistor fault 

AL065 Power+ alarm:15-Autotuning fault 

AL066 Power+ alarm:16-Drive disabled 

AL067 Power+ alarm:17-Motor phase fault 

AL068 Power+ alarm:18-Internal fan fault 

AL069 Power+ alarm:19-Speed fault 

AL070 Power+ alarm:20-PFC module error 
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AL071 Power+ alarm:21-PFC overvoltage 

AL072 Power+ alarm:22-PFC undervoltage 

AL073 Power+ alarm:23-STO DetectionError 

AL074 Power+ alarm:24-STO DetectionError 

AL075 Power+ alarm:25-Ground fault 

AL076 Power+ alarm:26-Internal error 1 

AL077 Power+ alarm:27-Internal error 2 

AL078 Power+ alarm:28-Drive overload 

AL079 Power+ alarm:29-uC safety fault 

AL080 Power+ alarm:98-Unexpected restart 

AL081 Power+ alarm:99-Unexpected stop 

AL082 Power+ safety alarm:01-Current meas.fault 

AL083 Power+ safety alarm:02-Current unbalanced 

AL084 Power+ safety alarm:03-Over current 

AL085 Power+ safety alarm:04-STO alarm 

AL086 Power+ safety alarm:05-STO hardware alarm 

AL087 Power+ safety alarm:06-PowerSupply missing 

AL088 Power+ safety alarm:07-HW fault cmd.buffer 

AL089 Power+ safety alarm:08-HW fault heater c. 

AL090 Power+ safety alarm:09-Data comm. Fault 

AL091 Power+ safety alarm:10-Compr. stall detect 

AL092 Power+ safety alarm:11-DCbus over current 

AL093 Power+ safety alarm:12-HWF DCbus current 

AL094 Power+ safety alarm:13-DCbus voltage 

AL095 Power+ safety alarm:14-HWF DCbus voltage 

AL096 Power+ safety alarm:15-Input voltage 

AL097 Power+ safety alarm:16-HWF input voltage 

AL098 Power+ safety alarm:17-DCbus power alarm 
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AL099 Power+ safety alarm:18-HWF power mismatch 

AL100 Power+ safety alarm:19-NTC over temp. 

AL101 Power+ safety alarm:20-NTC under temp. 

AL102 Power+ safety alarm:21-NTC fault 

AL103 Power+ safety alarm:22-HWF sync fault 

AL104 Power+ safety alarm:23-Invalid parameter 

AL105 Power+ safety alarm:24-FW fault 

AL106 Power+ safety alarm:25-HW fault 

AL107 Power+ safety alarm:26-reseved 

AL108 Power+ safety alarm:27-reseved 

AL109 Power+ safety alarm:28-reseved 

AL110 Power+ safety alarm:29-reseved 

AL111 Power+ safety alarm:30-reseved 

AL112 Power+ safety alarm:31-reseved 

AL113 Power+ safety alarm:32-reseved 

AL114 Power+ alarm:Power+ offline 

AL115 EEV alarm:Low superheat 

AL116 EEV alarm:LOP 

AL117 EEV alarm:MOP 

AL118 EEV alarm:High condens.temp. 

AL119 EEV alarm:Low suction temp. 

AL120 EEV alarm:Motor error 

AL121 EEV alarm:Self Tuning 

AL122 EEV alarm:Emergency closing 

AL123 EEV alarm:Temperature delta 

AL124 EEV alarm:Pressure delta 

AL125 EEV alarm:Param.range error 

AL126 EEV alarm:ServicePosit% err 
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AL127 EEV alarm:ValveID pin error 

AL128 Low press alarm 

AL129 High press alarm 

AL130 Disc.temp.probe error 

AL131 Suct.temp.probe error 

AL132 Disc.press.probe error 

AL133 Suct.press.probe error 

AL134 Tank temp.probe error 

AL135 EVI SuctT.probe error 

AL136 EVI SuctP.probe error 

AL137 Flow switch alarm 

AL138 High temp. alarm 

AL139 Low temp. alarm 

AL140 Temp.delta alarm 

AL141 EVI alarm:Param.range error 

AL142 EVI alarm:Low superheat 

AL143 EVI alarm:LOP 

AL144 EVI alarm:MOP 

AL145 EVI alarm:High condens.temp. 

AL146 EVI alarm:Low suction temp. 

AL147 EVI alarm:Motor error 

AL148 EVI alarm:Self Tuning 

AL149 EVI alarm:Emergency closing 

AL150 EVI alarm:ServicePosit% err 

AL151 EVI alarm:ValveID pin error 
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3.3  Błędy i ich naprawa 

 

 

Nr Błąd Możliwa przyczyna Metoda 

1 
Pompa ciepła nie 

działa 

1. Luźny kabel zasilający 

2. Bezpiecznik zasilacza jest 

zabezpieczony bezpiecznikiem. 

1. Odłącz zasilanie w 

celu sprawdzenia i 

naprawy. 

2. Wymień 

bezpiecznik. 

2 

Wydajność 

grzewcza jest za 

mała 

1. Niewystarczające chłodzenie 

2. Izolacja systemu wodnego nie 

jest dobra 

3. Powietrzny wymiennik ciepła 

jest zabrudzony 

4. Kamień w wodnym wymienniku 

ciepła 

1. Sprawdź szczelność, 

napraw i uzupełnij gaz 

2. Popraw izolację 

3. Wyczyść wymiennik 

ciepła powietrza 

4. Wyczyść wodny 

wymiennik ciepła 

3 
Kompresor się nie 

włącza 

1. Błąd zasilania 

2. Luźne połączenie kabla 

3. Sprężarka przegrzewa się 

1. Sprawdź przyczynę i 

rozwiąż 

2. Sprawdź kabel i 

połącz poprawnie 

3. Sprawdź przyczynę i 

napraw 

4 
Kompresor jest za 

głośny 

1. Uszkodzony zawór rozprężny 

prowadzi do przedostania się 

cieczy do sprężarki 

2. Wewnętrzne części sprężarki 

uszkodzone 

3. Brak oleju w sprężarce 

1. Wymień zawór 

rozprężny 

2. Zmień sprężarkę 

3. Dolej olej do 

sprężarki 
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5 
Silnik wentylatora 

nie działa 

1. Śruba mocująca łopatki 

wentylatora jest poluzowana 

2. Silnik wentylatora uszkodzony 

3. Uszkodzony zbiornik silnika 

wentylatora 

1. Dokręć śrubę 

2. Wymień silnik 

wentylatora 

3. Zmień zbiornik 

6 

Kompresor 

pracuje, ale nie 

ogrzewa 

1. Brak płynu chłodniczego 

2. Sprężarka uszkodzona 

1. Sprawdź wyciek i 

napraw 

2. Zmień sprężarkę 
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4. Gwarancja 

Karta Gwarancyjna 

Model produktu：                          Numer seryjny： 

Imię  

i nazwisko 
 Adres  

Nr 

dowodu 

zakupu 

 
Data 

sprzedaży 
 

Data 

naprawy 
Opis naprawy 

Pieczątka 

i podpis 
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Warunki gwarancji: 

 

 

1. Warunki gwarancji:………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

W ramach gwarancji, jeśli występuje jakikolwiek problem związany z jakością, 

skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy. 

2. W przypadku konieczności naprawy prosimy o okazanie karty gwarancyjnej, 

faktury zamówienia lub innego dowodu zakupu. 

3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wywołane nimi wady oraz gdy 

przedmiot został zmodyfikowany przez użytkownika lub osoby 

nieupoważnione. 

4. Karta gwarancyjna i faktura lub inny dowód zakupu będą nieważne w 

przypadku powiadomienia. 

5. Prosimy zachować kartę gwarancyjną, fakturę lub inne dowody zakupu. 

Będziemy ich potrzebować do celów serwisowych. 

6. Nie udzielamy bezpłatnej gwarancji na poniższe warunki: 

(1) bez dowodu zakupu; 

(2) uszkodzenia spowodowane użytkowaniem urządzenia ze zmodyfikowanym 

oprogramowaniem, niezaaprobowanym przez producenta; 

(3) uszkodzenia na skutek niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją obsługi 

użytkownika i przechowywania produktu; 

(4) mechaniczne uszkodzenia i wywołane nimi wady; 

(5) uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewnętrzne takie jak: zalanie 

cieczą, zawilgocenie, zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wyładowania 

atmosferyczne, działanie czynników chemicznych 
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 5. Specyfikacja techniczna 

 

 

Model 

CGK030V2 CGK-050V2 CGK-060V2 CGK-080V2 CGK-100V2 

Model 

Heating Capacity Min./Max.  

4,37/12,5kW 7,64/16,6kW 8,56/18,6kW 8,56/26kW 8,56/32kW 

Wydajność grzewcza Min./Maks. 

Heating Input Power Min./Max.  

0,79/2,14kW 1,35/3,67kW 1,55/4,21kW 1,55/4,21kW 1,55/4,21kW 

Moc wej. grzania Min./Maks. 

Cooling Capacity Min./Max.  

3,08/6,7kW 5,38/11,7kW 6,03/13,11kW 6,03/13,11kW 6,03/13,11kW 

Wydajność chłodnicza Min./Maks. 

Cooling Input Power Min./Max.  

0,85/2,67kW 1,45/4,59kW 1,67/5,26kW 1,67/5,26kW 1,67/5,26kW 

Moc wej. chłodzenia Min./Maks. 

Power Supply 

380V/420V/50Hz 380V/420V/50Hz 380V/420V/50Hz 380V/420V/50Hz 380V/420V/50Hz 

Zasilanie 

Shock Proof Grade 

I I I I I 

Klasa wstrząsoodporna 

WaterProof Level 

IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 

Poziom wodoodporności 

Rated Input Power 

1,33kW 2,6kW 2,8kW 2,8kW 2,8kW 

Znamionowa moc wejściowa 

Rated Input Current 

6,2A 4,9A 5,4A 5,4A 5,4A 

Znamionowy prąd wejściowy 

Max. Water Outlet Temperature  

55°C 55°C 55°C 55°C 55°C 

Maks. Temp. wody na wylocie 
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Water Flow 

1m³/h 1.8m³/h 2m³/h 2m³/h 2m³/h 

Przepływ wody 

Refrigerant/Weight  

(hermetically closed) R32/1100g, 

 CO₂/0,742T 

R32/2400g,  

CO₂/1,89T 

R32/2400g,  

CO₂/1,89T 

R32/2400g,  

CO₂/1,89T 

R32/2400g, 

 CO₂/1,89T Czynnik chłodniczy/waga  

(hermetycznie zamknięte) 

Water Pressure Drop 

20kPa 23kPa 25kPa 25kPa 25kPa 

Spadek ciśnienia wody 

Water Pipe Connection 

1" 1" 1" 1" 1" 

Podłączenie rury wodnej 

Max Water Pressure 

1,0MPa 1,0MPa 1,0MPa 1,0MPa 1,0MPa 

Maksymalne ciśnienie wody 

Net Weight 

88kg 124kg 124kg 124kg 124kg 

Waga netto 

 


