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Dziękujemy za wybranie naszego produktu, z przyjemnością będziemy Cię obsłużyć. Aby lepiej obsługiwać ten 

produkt i zapobiec wypadkom spowodowanym niewłaściwą obsługą, przed przystąpieniem do instalacji lub 

obsługi należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, a także zwrócić szczególną uwagę na 

instrukcje dotyczące ostrzeżeń, zakazów i uwag. Stale uzupełniamy i aktualizujemy tę instrukcję obsługi, aby 

zapewnić lepszą obsługę! 
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Part 1. Przed pierwszym użyciem 

 1. Uwagi 

   

 

 

  

 

Be sure to read this manual before use. The installation, dismantle 

mentand maintenance of the unit must be performed by qualified 

personnel. It is forbidden to do any changes to the structure of the 

unit. Otherwise injury of personor unit damage might happen. 

The power supply to the unit must be grounded. 

 
This appliance is not intended for use by persons, including  

children, with reduced physical, sensory or mental capabilities,  

or lack of experience and knowledge, unless they have been given 

supervision or instruction concerning use of the appliance by a  

person responsible for their safety. Children should be super vised 

to ensure that they do not play with the appliance. 

 
Be sure to read this manual before use. 
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Make sure the power supply to the heat pump unit is off  

Before any operations are done on the unit. 

When the power cord gets looser or is damaged, always get  

a qualified person to fix it. 

Keep the unit away from the combustible or corrosive  

environment. 
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 Use a dedicated socket for this unit, otherwise malfunction may 

occur. 
Do not touch the air outlet grill when fan motor is running. 

Water or any kind of liquid is strictly forbidden to be poured into  

the product, or may case creepage or breakdown of the product.  
When running the unit, never cover clothes, plastic cloth or any 

other material that block ventilation on the product which will  

lead to low efficiency or even non-operation of this unit. 

When the power cord gets loose or is damaged, always get a  

qualified person to fix it. 

It is mandatory to use a suitable circuit breaker for the heat pump 

and make sure the power supply to the heater corresponds to the  

specifications. Otherwise the unit might be damaged. 
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 2. Instrukcja Instalacji 

 1. Instalacja powinna być zgodna z lokalnymi przepisami i wymaganiami. 

 2. Wybierz odpowiednią przestrzeń do użytku (proszę zapoznać się z wyborem 

lokalizacji jednostki wewnętrznej/zewnętrznej). Wydajność chłodnicza/wydajność 

grzewcza pompy ciepła powinna być zgodna z wielkością, wysokością i efektem izolacji 

cieplnej pomieszczenia. 

 3. Przed instalacją należy sprawdzić przewód neutralny, faza L, N, faza A(L1) faza B(L2), 

faza C(L3), przewód uziemiający zasilania użytkownika oraz przewód neutralny pompy 

ciepła, faza L, N, A, faza A(L1) faza B(L2), faza C(L3 , uziemienie prawidłowa, 

koejność faz. 

 4. Pompa ciepła jest zgodna z normami bezpieczeństwa i eksploatacji wymaganymi w 

Unii Europejskiej. 

 5. Kiedy pompa ciepła musi zostać zainstalowana lub przeniesiona. Musi być 

obsługiwany przez profesjonalny personel zajmujący się instalacją i konserwacją 

urządzeń chłodniczych oraz personel z uprawnieniami do prac pod napięciem. 

 Nie dopuscza sie montażu pompy ciepła przez nie wykwalifikowany personel.  

 6. Użytkownik powinien zapewnić zasilanie zgodne z instalacją i użytkowaniem. 

Dopuszczalny zakres napięcia, które może być używane przez ten produkt, wynosi 

±10% wartości znamionowej. Przekroczenie tego zakresu wpłynie na normalną pracę 

pompy ciepła. W razie potrzeby użyj stabilizatora napięcia, aby uniknąć uszkodzenia 

pompy ciepła. Dopuszczalne ciśnienie pracy układu hydraulicznego podane jest wabeli 

produktu. 

 7. Pompa ciepła musi mieć niezależny obieg. Niezależny obwód musi zainstalować 

zabezpieczenie przed wyciekiem i automatyczny wyłącznik nadmiarowo prądowy.  

 8. Pompę ciepła należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi 
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instalacji elektrycznych. 

 9. Pompa ciepła musi być prawidłowo i niezawodnie uziemiona, w przeciwnym 

razie może spowodować porażenie prądem lub pożar. 

 10. Proszę nie włączać zasilania pompy ciepła, dopóki rurociągi i przewody nie zostaną 

podłączone i dokładnie sprawdzone. 
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 3. R32 prezentacja czynnika chłodniczego 

Pompa ciepła wykorzystuje przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy 

R32. Jest to lekko łatwopalny czynnik chłodniczy. Chociaż może palić się i 

eksplodować w określonych warunkach, o ile jest zainstalowany w 

pomieszczeniu o odpowiednim obszarze i właściwie używany, nie będzie 

niebezpieczeństwa zapłonu i wybuchu. W porównaniu ze zwykłymi 

czynnikami chłodniczymi, R32 jest czynnikiem przyjaznym dla środowiska, 

który nie niszczy warstwy ozonowej, a jego wartość efektu cieplarnianego 

jest również bardzo niska. 

Wymagania dotyczące powierzchni pomieszczenia pomp ciepła R32 

Powierzchnia instalacji, eksploatacji i pomieszczenia magazynowego 

pompy ciepła powinna być większa niż 4 metry kwadratowe. 

 Ostrzeżenie 

1. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed instalacją, obsługą i 

konserwacją. 

2. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie zaleconych przez producenta,  
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proszę nie stosować żadnej metody przyspieszania procesu rozmrażania 

ani czyszczenia oszronionej części. 

3. Proszę nie przebijaj ani nie zapalaj pompy ciepła. 

4. Pompę ciepła należy przechowywać w pomieszczeniu bez ciągłego 

źródła ognia (np. urządzenia gazowe z zapłonem otwartym płomieniem, 

elektryczne. 

5. W przypadku konieczności naprawy prosimy o kontakt z najbliższym 

serwisem posprzedażnym. Podczas naprawy należy ściśle przestrzegać 

instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta, a naprawa przez osoby 

nieprofesjonalne jest zabroniona. 

6. Pompy ciepła są zgodne z odpowiednimi krajowymi przepisami i 

regulacjami dotyczącymi gazu. 

7. Czynnik chłodniczy w systemie należy odzyskać i usunąć podczas 

konserwacji lub utylizacji. 

 

Przed użyciem zapoznaj 
się z instrukcja obsługi 
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Naprawa elementów uszczelniających 

1. Podczas naprawy zamkniętych elementów, przed otwarciem 

uszczelnionej pokrywy należy odłączyć zasilanie urządzenia. Jeśli 

podczas procesu konserwacji konieczne jest zasilanie, należy 

przeprowadzać ciągłe wykrywanie wycieków na najbardziej 

niebezpiecznych częściach, aby zapobiec potencjalnie niebezpiecznym 

sytuacjom.  

2. Podczas następującej konserwacji elementów elektrycznych należy 

zachować szczególną ostrożność, aby nie wpłynąć na poziom ochrony 

obudowy. Niewłaściwe metody konserwacji mogą spowodować: 

uszkodzenie kabli, nadmierne połączenia, niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami zaciski, uszkodzenie plomby, nieprawidłowy montaż osłony 

plombującej i inne zagrożenia. Upewnij się, że instalacja sprzętu jest 

bezpieczna i niezawodna. Upewnij się, że materiał uszczelniający lub 

uszczelniający nie straci swojej funkcji zapobiegającej przedostawaniu 

się łatwopalnego gazu z powodu starzenia. Części zamienne powinny 

spełniać specyfikacje producenta. 

   Uwaga: Stosowanie szczeliw zawierających silikon może zmniejszyć 

możliwości wykrywania przez sprzęt do wykrywania nieszczelności. 

Elementy iskrobezpieczne nie muszą być izolowane przed 

uruchomieniem. 

Konserwacja elementów iskrobezpiecznych 

Jeśli nie można zapewnić, że pompa ciepła nie przekroczy 

dopuszczalnych wartości napięcia i prądu podczas użytkowania, nie 

należy stosować w obwodzie żadnego stałego obciążenia indukcyjnego 

lub pojemnościowego. 
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Elementy iskrobezpieczne to jedyne elementy, które mogą nadal 

pracować w gazach palnych. Przyrząd testowy powinien być ustawiony 

na odpowiednim biegu. 

 

Części zamienne mogą być używane tylko z częściami określonymi przez 

producenta, inne części mogą spowodować, że czynnik ulatniający się w 

powietrzu może się zapalić. 

 

Kabel 

Sprawdź, czy kabel będzie narażony na zużycie, korozję, nadciśnienie, 

wibracje, ostre krawędzie lub inne niekorzystne warunki. Przegląd 

powinien również uwzględniać wpływ starzenia się lub ciągłych wibracji 

sprężarki i wentylatora na kabel. 

 

Kontrola szczelności czynnika chłodniczego R32 

Sprawdzenie wycieku czynnika chłodniczego powinno odbywać się w 

środowisku, w którym nie ma potencjalnego źródła zapłonu. Sondy 

halogenowe (ani wszelkie inne detektory wykorzystujące otwarty ogień) 

nie powinny być używane do wykrywania 

 

Metoda wykrywania nieszczelności 

W przypadku systemów zawierających czynnik chłodniczy R32 do 

testowania można użyć elektronicznego wykrywacza nieszczelności. Test 

należy skalibrować w środowisku wolnym od czynnika chłodniczego, aby 

upewnić się, że wykrywacz nieszczelności nie stanie się potencjalnym 

źródłem zapłonu i jest odpowiedni dla testowanego czynnika 

chłodniczego. Detektor nieszczelności powinien być ustawiony na 
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najniższe palne stężenie czynnika chłodniczego (wyrażone w 

procentach), skalibrowany z zastosowanym czynnikiem chłodniczym i 

dostosowany do odpowiedniego zakresu testowego stężenia gazu (do 

25%). 

 

Płyn używany do wykrywania wycieków jest odpowiedni dla większości 

czynników chłodniczych, ale nie należy używać rozpuszczalników 

zawierających chlor, aby zapobiec reakcji chloru i czynników 

chłodniczych oraz korodowaniu rur miedzianych. 

 

W przypadku podejrzenia wycieku, wszystkie otwarte płomienie należy 

usunąć. 

Jeśli wymagane jest spawanie w miejscu, w którym występuje wyciek, 

należy odzyskać wszystkie czynniki chłodnicze lub odizolować wszystkie 

czynniki chłodnicze z dala od miejsca wycieku (użyć zaworów 

odcinających). Azot beztlenowy (OFN) służy do oczyszczania całego 

systemu przed i podczas spawania. 

 

Usuń i odkurz 

Konserwację lub inne czynności związane z obiegiem chłodniczym 

należy wykonywać zgodnie z normalnymi procedurami. Należy jednak 

również wziąć pod uwagę bezpieczeństwo i postępować zgodnie z 

następującymi procedurami: 

1. Usuń czynnik chłodniczy; 

2. Oczyść rurociąg gazem obojętnym; 

3. Próżnia; 

4. Ponownie oczyść rurociąg gazem obojętnym; 
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5. Wytnij rurę lub przyspawaj ją. 

Czynnik chłodniczy należy poddać recyklingowi do odpowiedniego 

zbiornika magazynowego. System należy przedmuchać azotem 

beztlenowym . Ten proces może wymagać kilkukrotnego powtórzenia. 

Do tej operacji nie używaj sprężonego powietrza ani tlenu. 

W procesie przedmuchiwania system jest napełniany azotem 

beztlenowym, aby osiągnąć ciśnienie robocze w stanie próżni systemu, a 

następnie azot beztlenowy jest odprowadzany do atmosfery, a na końcu 

system jest opróżniany. Powtarzaj ten proces, aż cały czynnik chłodniczy 

zostanie usunięty z systemu. Po ostatnim napełnieniu beztlenowym 

azotem należy wydmuchać gaz do ciśnienia atmosferycznego, a 

następnie układ można spawać. Powyższe operacje są niezbędne do 

operacji spawania rurociągów. 

Upewnij się, że w pobliżu wylotu pompy próżniowej nie ma źródła 

zapłonu i czy jest dobra wentylacja. 

 

Procedura napełniania czynnikiem chłodniczym 

Jako uzupełnienie konwencjonalnych procedur dodano następujące 

wymagania: 

1. Upewnij się, że podczas używania sprzętu do napełniania czynnikiem 

chłodniczym nie będzie wzajemnego zanieczyszczenia pomiędzy 

różnymi czynnikami chłodniczymi. Rurociąg napełniania czynnikiem 

chłodniczym powinien być jak najkrótszy, aby zredukować resztkową 

ilość czynnika chłodniczego; 

2. Podczas napełniania czynnika chłodniczego, w pobliżu urządzenia nie 

powinno znajdować się źródło ognia; 

3. Upewnić się, że układ czynnika chłodniczego jest dobrze podłaczony 
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do pompy ciepła. 

4. Po napełnieniu czynnika chłodniczego (lub nieukończonym) naklej 

etykietę na system; 

5. Należy uważać, aby nie było nadmiernego napełniania; 

Przed uzupełnieniem czynnika chłodniczego w systemie przeprowadzić 

próbę ciśnieniową za pomocą azotu beztlenowego. Po napełnieniu 

przed próbną eksploatacją należy przeprowadzić próbę szczelności. Test 

szczelności należy przeprowadzić ponownie. 

 

Utylizacja 

Przed przystąpieniem do tej procedury technik powinien w pełni 

zapoznać się ze sprzętem i wszystkimi jego charakterystykami. Zaleca się 

odzyskiwanie bezpiecznego czynnika chłodniczego. Jeśli konieczne jest 

ponowne wykorzystanie odzyskanego czynnika chłodniczego, należy 

przeanalizować próbki czynnika chłodniczego i oleju przed ponownym 

uzyciem. 

Przed testowaniem upewnij się, że posiadasz wymagane źródło 

zasilania. 

Znajomość sprzętu i jego obsługi 

2. Odłączenie zasilania; 

3. Przed kontynuowaniem tej procedury upewnij się, że: 

 Jeśli to konieczne, sprzęt do obsługi mechanicznej powinien być 

prawidłowy do obsługi zasobnika czynnika chłodniczego; 

 Wszystkie środki ochrony osobistej są skuteczne i mogą być używane 

prawidłowo; 

Cały proces recyklingu powinien być prowadzony pod kierunkiem 

wykwalifikowanych osób; 
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Sprzęt do recyklingu i zbiorniki do przechowywania czynnika 

chłodniczego powinny spełniać wymagane normy. 

 

 

Bezpieczeństwo konserwacji ma znaczenie 

 

Ostrzeżenie 

1. W celu naprawy lub utylizacji pompy ciepła należy skontaktować się z 

najbliższym lub autoryzowanym centrum serwisowym. 

2. Naprawy wykonywane przez niewykwalifikowany personel mogą być 

są niedozwolone. 

3. Podczas napełniania pompy ciepła czynnikiem chłodniczym R32 i 

konserwacji należy ściśle przestrzegać wymagań producenta. Ten 

rozdział skupia się głównie na specjalnych wymaganiach 

konserwacyjnych urządzeń chłodniczych R32. Szczegółowe informacje 

na temat czynności konserwacyjnych można znaleźć w instrukcji obsługi. 

 

Wymagania kwalifikacyjne dla personelu konserwacyjnego 

1. Cały personel obsługujący lub konserwujący obieg chłodniczy 

powinien poiadać ważny certyfikat (F-Gaz) wydany przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 

2. Konserwację i naprawę sprzętu można przeprowadzać wyłącznie 

zgodnie z metodą zalecaną przez producenta sprzętu. Jeśli do pomocy w 

konserwacji i naprawie sprzętu potrzebni są inni specjaliści, powinno się 

to odbywać pod nadzorem personelu posiadającego kwalifikacje do 

używania palnych czynników chłodniczych. 
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Kontroli na miejscu 

Przed naprawą pomp ciepła z czynnikiem chłodniczym R32 należy 

przeprowadzić kontrole bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko 

pożaru. Podczas serwisowania systemu chłodniczego, przed 

przystąpieniem do obsługi systemu należy przestrzegać następujących 

środków ostrożności. 

 

  Procedura naprawcza 

Naprawy powinny być przeprowadzane zgodnie z kontrolowaną 

procedurą, aby zapewnić, że ryzyko związane z palnymi gazami lub 

oparami jest minimalne podczas naprawy. 

Ogólny obszar działania 

Wszystkie osoby zajmujące się konserwacją i inne osoby znajdujące się 

w obszarze operacyjnym powinny być świadome charakteru 

wykonywanej operacji. Unikaj pracy w przestrzeniach zamkniętych. 

Miejsca pracy powinny być odpowiednio izolowane, aby zapewnić 

bezpieczne warunki pracy w obszarze pracy poprzez kontrolę 

materiałów palnych. 

 

Sprawdź, czy czynnik chłodniczy jest obecny. 

Monitory czynnika chłodniczego są konieczne do stosowania w obszarze 

przed i podczas operacji, aby technicy byli świadomi obecności 

potencjalnie palnych gazów. Upewnij się, że używany sprzęt do 

wykrywania nieszczelności jest odpowiedni dla czynników chłodniczych 

R32, takich jak nieiskrzące, w pełni uszczelnione lub samoistnie 

bezpieczny. 

 Umieszczenie gaśnic 
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Odpowiednia gaśnica powinna być umieszczona w pobliżu układu 

chłodzenia lub powiązanych elementów podczas pracy na gorąco. 

Obszar wtrysku czynnika chłodniczego powinien być wyposażony w 

gaśnicę proszkową lub dwutlenkową. 

 

 Nie ma ognia 

Wszelkie źródła ognia nie powinny być używane podczas wykonywania 

prac związanych z nieosłoniętymi rurami, w których znajduje się czynnik 

chłodniczy R32, który może spowodować zagrożenie pożarem lub 

wybuchem. Wszelkie źródła ognia, w tym palenie, powinny być 

trzymane z dala od obszaru instalacji, naprawy, usuwania i utylizacji 

palnych czynników chłodniczych, które mogą uwolnić się do 

otaczającego środowiska. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić 

otoczenie wokół urządzenia, aby upewnić się, że nie ma 

niebezpieczeństwo łatwopalności lub pożaru. Powinien być znak „zakaz 

palenia”. 

 

Obszar wentylowany 

Upewnij się, że obszar roboczy jest otwarty lub w pełni wentylowany 

przed otwarciem systemu lub wykonaniem operacji obróbki termicznej. 

Zachowaj wentylację podczas pracy. Wentylacja bezpiecznie rozrzedzi 

wyciekający czynnik i szybko wyrzuci go do atmosfery. 

 

Inspekcja urządzeń chłodniczych 

W przypadku wymiany elementów elektrycznych, elementy te powinny 

być zainstalowane zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowymi przepisami 

eksploatacyjnymi. Przez cały czas należy przestrzegać wytycznych 
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producenta dotyczących konserwacji i napraw. W przypadku pytań 

prosimy o kontakt z działem technicznym producenta. W przypadku 

instalacji wykorzystujących pompy ciepła na czynnik chłodniczy R32 

obowiązują następujące punkty kontrolne: 

 

1. Ilość napełnienia należy określić zgodnie z ilością oznaczoną na 

tabliczce znamionowej pompy ciepła. 

2. Sprzęt wentylacyjny powinien działać normalnie, a otwory 

wentylacyjne powinny być drożne. 

3. W przypadku pośredniego obiegu chłodniczego należy sprawdzić, czy 

w obwodzie wtórnym znajduje się czynnik chłodniczy. 

4. Logo lub oznaczenie na pompie ciepła powinno być wyraźnie 

widoczne, a znaki niejednoznaczne i symbole skorygowane; 

5. Rurociągi chłodnicze lub elementy elektryczne nie powinny być 

instalowane w środowisku zawierającym elementy, które mogą 

powodować korozję w kontakcie z czynnikiem chłodniczym, chyba że 

same elementy elektryczne są wykonane z materiałów antykorozyjnych 

lub nie podjęto odpowiednich środków antykorozyjnych. 

 

 

 

 

 

a. Aby uniknąć porażenia prądem, należy odłączyć zasilanie na 1 minutę lub 

dłużej przed uruchomieniem części elektrycznej. Nawet po 1 minucie należy 

zawsze zmierzyć napięcie na zaciskach kondensatorów obwodu głównego 
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lub części elektrycznych i przed dotknięciem upewnić się, że napięcia te są 

niższe niż napięcie bezpieczeństwa. 

b. Rozmiar przewodu zasilającego należy wybrać zgodnie z niniejszą instrukcją. 

I musi być uziemiony. 

c. Nie wkładaj rąk ani nie przyklejaj do kratki wylotu powietrza, gdy pracuje 

silnik wentylatora. 

d. Nie używaj przewodów drucianych dotykanych mokrymi rękami i nie ciągnij 

za przewody urządzenia. 

mi. Do urządzenia nie wolno wlewać wody ani innych płynów. 

f. Wybierz odpowiedni przerywacz powietrza i przełącznik zabezpieczający 

przed wyciekiem. 

g. Nie dotykaj żeber wymiennika ciepła po stronie źródła, może to 

spowodować zranienie palca. 

h. Jeśli jakakolwiek linia drutu jest luźna lub uszkodzona, zasugeruj, aby 

wykwalifikowana osoba naprawiła i 

 

  

  

 

 

4. Instalacja i okablowanie pompy ciepła 

(1) Miejsce instalacji pompy ciepła i uwagi 

* Pompy ciepła nie wolno montować w miejscu, w którym może ulatniać się 

gaz palny. 

* Pompy ciepła nie wolno montować w miejscu, w którym wydziela się olej 

lub gaz korozyjny. 
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* Pompę ciepła należy zainstalować na otwartej przestrzeni i zapewnić dobrą 

wentylację. 

* Pompa ciepła z każdej strony do ściany powinna zachować pewną odległość, 

odległość wylotu powietrza zgodnie z poniższym rysunkiem. 

* Pompę ciepła należy montować na betonowym lub stalowym wsporniku, a 

pomiędzy pompę ciepła a podstawę lub wspornik umieścić podkładkę 

przeciwwstrząsową. Następnie użyj śruby rozporowej, aby zamocować 

pompę ciepła na wsporniku. 

* Rura odprowadzająca wodę ze skroplin powinny być ułożone wokół pompy 

ciepła i rur wodnych oraz zbiornika wody. Podczas testowania lub naprawy 

może być konieczne spuszczenie dużej ilości wody, a gdy pompa ciepła 

pracuje, spływa trochę skroplonej wody. podczas odmrazania przy dużej 

wilgotności z pompy ciepła wydostają się duże ilości pary wodnej. 
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≥500m
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≥2000m
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Back

Front

 
 

 

system obiegu pierwotnego 
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Wskazówki dotyczące instalacji związane z częścią wodociągową: 

● Zainstalować zawór w najwyższym punkcie każdego obiegu wody, aby 
uwolnić powietrze z systemu wodnego. 

● Filtr w kształcie litery Y jest bardzo ważny przed pompą wody obiegowej 

pompy ciepła. 

● Jeśli więcej sztuk pompy ciepła jest zainstalowanych w jednym systemie 
wodociągowym, połączenie tych pomp ciepła nie może być szeregowe, może 
być tylko równoległe lub niezależne. 

 

 

 

(3) Przed uruchomieniem 

 ① Sprawdzenie przed uruchomieniem 

● Sprawdź, czy rura wodna jest dobrze podłączona i czy nie ma wycieków. 
Zawór dopływu wody jest otwarty. 

● Upewnij się, że przepływ wody jest wystarczający i spełnia wymagania 
wybranej pompy ciepła oraz płynny przepływ wody bez powietrza. W zimnym 
obszarze, pls upewnij się, że przepływ wody jest bez zamarzania! 

●  Sprawdź, czy kabel zasilający jest dobrze podłączony i odpowiednio 
uziemiony. 

●  Sprawdź, czy łopatka wentylatora nie jest zablokowana przez płytkę 
mocującą łopatki wentylatora i kratkę chroniącą łopatkę wentylatora. 

 

● Sprawdź, czy zbiornik został napełniony wodą lub czy jest wystarczająca 

Jeśli wszystko powyżej jest w porządku, urządzenie można uruchomić. Jeśli któryś z 
nich zawiedzie, popraw go. 
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Distances to barrier and ground Basic of installation 
ilość wody, która może zaspokoić zapotrzebowanie działającej pompy ciepła, 

układ wody musi być przelany aby nie było powietrza. 

 

② Przed uruchomieniem 

● Po całkowitym sprawdzeniu i potwierdzeniu, że nie ma problemu z 

instalacją, urządzenie może być zasilane do uruchomienia . 

●  Po podłączeniu zasilania, pompa ciepła opóźnia uruchomienie o 3 

minuty. Sprawdź dokładnie, czy występują jakieś nienormalne hałasy lub 

wibracje, czy prąd roboczy jest normalny lub czy wzrost temperatury wody 

jest normalny. 

● Po 10 minutach prawidłowej pracy urządzenia bez żadnych problemów, 

wstępne uruchomienie jest właściwie zakończone. Jeśli nie, proszę odnieść 

się do serwisu i konserwacji 

 

Rozdział do rozwiązania problemu.

 

 

 Schemat połączeń 
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 5.Schemat połączeń 
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Pkt 2. Instrukcja panelu obsługi 

                                           

 1. Główny interfejs (prosta grafika)  

                                                
① Wyświetlacz temperatury ogrzewania/chłodzenia： 

 Wyświetla aktualną temperaturę chłodzenia w czasie rzeczywistym w 
kolorze niebieskim. 

Wyświetla aktualną temperaturę grzania w czasie rzeczywistym 
pomarańczową czcionką. 

W lewym górnym rogu wyświetlacza temperatury, gdy jest  lub  icona, 
wskazuje, że urządzenie pracuje w trybie chłodzenia lub ogrzewania. 

  ②Wyświetla tryb wentylatora aktualnej jednostki: wskazuje tryb pracy 

dzień ;  wskazuje tryb pracy noc;  wskazuje tryb pracy ECO;  

wskazuje tryb testowy. 
③ Temperatura ciepłej wody:  
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 Wyświetla aktualną temperaturę ciepłej wody czerwoną czcionką. W 

lewym górnym rogu wyświetlacza temperatury, gdy jest  iconawskazuje, że 
urządzenie pracuje w trybie ciepłej wody 

④  Proste i dynamiczne przełączanie wykresów: Kliknij  icone do 

przełączenia pomiędzy podstawowym i dynamicznym ekranem. 

⑤  Kliknij  aby sprawdzić bieżące alarmy (błędy) i historyczne alarmy . 

⑥  Wyświetlanie stanu pompy ciepła w prawym dolnym rogu: Tutaj wyświetlany 
jest stan pracy pompy ciepła 

⑦  Ustawienia czasów grzania:：kliknij  aby wejść w ustawienia czasu；na 

czerwono, gdy jest pogramowane, ，  na biało kiedy nie 

zaprogramowano. 。 

 

⑧  Ustawienia parametrów systemu: Kliknij tę ikonę, aby przejść do interfejsu 
ustawień. 
⑨  Ustawienie trybu: Kliknij tę ikonę, aby przejść do interfejsu ustawień trybu. 
 

⑩  Włączanie i wyłączanie: Kliknij ikonę, aby włączyć i wyłączyć zasilanie.  

świeci na czerwono, gdy jest włączony, i  pokazuje kolor biały, gdy jest 

wyłączony. 
 
 2. Dynamiczny wyświetlacz 
   Temperatura zbiornika ciepłej wody 

② Temperatura ustawienia ciepłej wody. Kliknij tutaj, aby wprowadzić ustawienie 

temperatury! 

③ Aktualny tryb pracy,  jest włączone chłodzenie,  jest właczone 
ogrzewanie 

④ Aktualna temperatura chłodzenia/ogrzewania. Gdy bieżącym trybem jest tryb 

chłodzenia, wyświetla aktualną temperaturę chłodzenia. Gdy aktualna temperatura jest 

w trybie grzania, wyświetlana jest aktualna temperatura grzania. 
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⑤ Temperatura ustawienia chłodzenia/ogrzewania, kliknij tutaj, aby wprowadzić 

ustawienie temperatury 

⑥ Kliknij ikonę urządzenia, aby włączyć/wyłączyć zasilanie. 
 3. Włączanie wyłaczanie 

 kliknij  aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Jeśli ikona jest w kolorze 

białym , to znaczy że jednostka jest wyłączona. Jeśli icona jest w kolorze 

czerwonym , to znaczy że jednostka jest właczona. 
 

 
 
 4. Przełącznik trybu 

 Kliknij  aby ustawić tryb jednostki. Po wybraniu wymaganego trybu, 

ckliknij  aby potwierdzić i kliknij  aby anulować i wyjść ze 

strony. 
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 5. Ustawienie teperatur 

 Kliknij pozycję ①② temperatury w czasie rzeczywistym, aby przejść do 
interfejsu ustawień temperatury. 

 
 Ustaw temperaturę i histerezę każdego trybu w interfejsie ustawiania 

temperatury. 

                       
Ustawienia chłodzenia ：Ustawienie temperatury zatrzymania chłodzenia 

Nastawa grzania ：Ustawienie temperatury zatrzymania ogrzewania 

Temp. Różn. ：podczas pracy w trybie ogrzewania/chłodzenia, różnica między 
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temperaturą wyłączenia urządzenia a temperaturą ustawioną po osiągnięciu 
ustawionej temperatury. 

Zestaw ciepłej wody . ：Ustawienie temperatury zatrzymania temperatury zbiornika 
ciepłej wody 

Temp. Różn. ：podczas pracy w trybie ciepłej wody, różnica między temperaturą 
wyłączenia urządzenia a temperaturą ustawioną po osiągnięciu ustawionej 
temperatury. 
 

 6.Ustawienie czasów grzania 

 Naciśnij  Przycisk, aby wyświetlić interfejs kontroli czasu i ustawić czas 

w interfejsie kontroli czasu. 

 
 

Okres czasu nie jest włączony/włączony: przełącznik jest pozostawiony, gdy nie jest 

włączony , A przełącznik ma rację, gdy jest włączony!  

  
ON: Ustaw czas włączenia zasilania. 
OFF: Ustaw czas wyłączenia. 
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Timeband1/2/3 oznacza, że można ustawić trzy przedziały czasowe, a każdy przedział 
czasowy może ustawić różne temperatury ciepłej wody, ogrzewania i chłodzenia. 
 
 7.Parametry i ustawienia 

 nacisńij  do Menu Głównego jak poniżej:  
 

 
                                

①Parametry użytkownika : Naciśnij  do ustawiania  

parametrów użytkownika 

   
P01 Ust. : Temperatura wyłączenia ogrzewania 

P02 Ust.chłodzenia : Temperatura wyłączenia chłodzenia 

P03 Temp. Różn. : Różnica między temperaturą wyłączenia urządzenia a temperaturą 

ustawioną po osiągnięciu ustawionej temperatury. 

P04 Nastawa c.w.u. : Temperatura wyłączenia ogrzewania ciepłej wody. 
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P05 Temp. Różn. : Gdy urządzenie działa w trybie gorącej wody, różnica między 
temperaturą wyłączenia urządzenia a temperaturą ustawioną po osiągnięciu ustawionej 
temperatury. 
P06 Tryb jednostki: Wybór trybów pomp ciepła. 
P07 Tryb wentylatora: Tryby wyboru wentylatorów. Tryb dzienny, tryb ekonomiczny, tryb 
testowy i tryb nocny są opcjonalne.   

 
           
 
 
 
 
 
 
 

②Parametry bieżące  możesz sprawdzić parametry pracy.        



 

       PPHU ELBA ENERGA 

98-220 Zduńska Wola ul.Torfowa 5a 

tel 601374165 www.elbaenerga.pl 

 

 

33 

 
 

Gdy działa jedna jednostka, ikona 1 # jednostki znajduje się po prawej stronie , 
kliknij 1 # jednostkę, aby zapytać o parametry operacyjne jednostki 1 #; jeśli istnieje sieć 
powiązań, możesz kliknąć 2#, 3#...8#, aby zapytać o parametry operacyjne odpowiedniej 

jednostki i numer wersji oprogramowania. Jeśli wyświetlana jest ikona jednostki  , 
Jednostka nie jest podłączona 
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③Nacisńij to  może sprawdzić krzywe temperatury ogrzewania, 
temperatury wody wyjściowej i temperatury zbiornika ciepłej wody zmieniające się wraz z 

czasem pracy  

④ Parametry techniczne: kliknij tutaj  i wprowadź hasło, 
aby ustawić parametr energetyczny. Hasło to podaje tylko wykonawca robót 
budowlanych, w razie potrzeby prosimy o kontakt z naszymi inżynierami, można z niego 
korzystać po uzyskaniu naszej autoryzacji. 
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Kliknij  można wprowadzić ustawienie odpowiedniego 
parametru w trybie ECO. 
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Kliknij  można wprowadzić odpowiednie ustawienia parametrów 
dla trybu sterylizacji w wysokiej temperaturze. 
 

 

Włącz antilegionella: Wyłącz lub włącz funkcję sterylizacji, w prawo jest włączona ； 

Temp. Wartość zadana: ustawienie temperatury sterylizacji； 

Dzień powszedni: Dni robocze sterylizacji, raz w tygodniu； 

TIMER: punkt czasowy sterylizacji, raz w tygodniu;； 

Przycisnij  aby wejść do interfejsu wyboru języka； 
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Przycisnij  aby uzyskać dostęp do odpowiednich ustawień 
parametrów projektu. 

 
 

 
 
Funkcja dwa/trzy: kliknij „dwa” i „trzy”, aby wybrać, czy aktualna jednostka jest podwójna 
lub potrójna; 
Praca pompy DC: Tryb pracy pompy wodnej inwertera można wybrać jako żądanie, zawsze 

włączony, włączony z przerwami； 
Start wewnętrzny: Czas interwału uruchamiania pompy wodnej inwertera w trybie 

przerywanym； 
Temperatura delta set: pompa wodna inwertera steruje bieżącą różnicą temperatur 
między wodą dopływającą i wypływającą 
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Nagrzewnica grzewcza Zewn.: Temperatura otoczenia przy rozruchu nagrzewnicy 

elektrycznej； 

komp. Opóźnienie: opóźnienie rozpoczęcia ogrzewania nagrzewnicy elektrycznej； 
 
Nagrzewnica CWU Zewn.: Temperatura otoczenia przy rozruchu nagrzewnicy elektrycznej 

CWU； 

komp. Opóźnienie: Opóźnienie uruchomienia podgrzewacza elektrycznego ciepłej wody； 
Włącz przełącznik: 
(Dzięki tej funkcji pompa ciepła może wykonywać ogrzewanie/chłodzenie automatycznie 
w oparciu o ustawienie temperatury otoczenia) 
Włącz przełącznik -Nie : wyłącz automatyczny tryb chłodzenia/ogrzewania, który jest 
oparty na temperaturze otoczenia; Oryginalne ustawienie to Wyłącz przed dostawą . 
Włącz przełącznik-Tak: włącz automatyczny tryb chłodzenia/ogrzewania, który jest oparty 
na temperaturze otoczenia. 
AmbTemp Switch setp.: Przełącz ustawienie temperatury otoczenia dla trybu 
chłodzenia/ogrzewania; 
gdy temperatura otoczenia jest niższa niż nastawa histerezy, urządzenie automatycznie 
przełączy się na ogrzewanie lub CWU + ogrzewanie; 
gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż nastawa +W przypadku histerezy urządzenie 
automatycznie przełączy się na chłodzenie lub ciepłą wodę+chłodzenie; 
gdy temperatura otoczenia jest wyższa od nastawy- histereza i niższa od nastawy + 
histereza utrzymuje aktualny tryb 
Amb Temp.diff: Różnica między trybem przełączania temperatury otoczenia a 
temperaturą ustawioną. 
Liczba jednostek: 
Gdy jednostki są połączone w sieć i konieczne jest sprawdzenie parametrów pracy wielu 
jednostek, wybierz odpowiednią liczbę jednostek 
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Reset błędu: 
Zresetuj bieżącą usterkę 

⑤Parametry fabryczne: naciśnij tutaj  i wprowadź hasło do 
zapytania i ustawienia parametrów fabrycznych, to hasło wymaga kontaktu z inżynierem 
technicznym, a operację można wykonać tylko po autoryzacji. 
                    

 
 
 
 
8. Aktualne/historyczne alarmy 

  Migająca ikona w prawym górnym rogu wskazuje, że jest alarm. Naciśnij tę 
ikonę, aby wyświetlić aktualny interfejs alarmu.  

   

 Naciśnij  aby wyświetlić okno dialogowe z pytaniem, czy usunąć alarmy 
historyczne, naciśnij „TAK”, aby usunąć alarmy historyczne, i naciśnij „NIE”, aby 
anulować operację.         

 Naciśnij  przełączanie między bieżącym alarmem a alarmem 
historycznym. 

 Naciśnij  aby wrócić do menu głownego. 
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Część 3. Konserwacja i naprawa 
1.Błąd wejścia i alarm ochrony 

Kod 

błędu 
Opis 

Er 02 Brak fazy 
Er 03 Bład przepływu wody 

Er 04 Oblodzenie 

Er 05 Błąd wysokiego ciśnienia 

Er 09 Błąd komunikacji 
Er 10 Błąd komunikacji modułu konwersji częstotliwości 

(alarm, gdy komunikacja między płytą zewnętrzną a 
płytą przemiennika jest odłączona)  

Er 12 Temperatura wylotu zbyt wysoka ochrona 

Er 14 Błąd czujnika temperatury boilera 

Er 15 Błąd czujnika temperatury wody na wlocie 

Er 16 sterka czujnika temperatury wężownicy parownika 

Er 18 Błąd czujnika teperatury wylotu 

Er 20 Nieprawidłowa ochrona modułu konwersji częstotliwości 
Er 21 Błąd czujnika teperatury zewnętrznej 
Er 23 Ochrona przed przechłodzeniem temperatury wody 

wylotowej chłodzącej 
Er 26 Błąd czujnika chłodnicy 

Er 27 Błąd czujnika temperatury wody na wylocie 

Er 29 Usterka czujnika temperatury gazu powrotnego 

Er 32 Ogrzewanie zbyt wysokiej temperatury wody wyjściowej 
zabezpieczenie 

Er 33 Zbyt wysoka temperatura cewki 
Er 34 Temperatura modułu konwersji częstotliwości jest zbyt 

wysoka 

Er 42 Awaria czujnika temperatury wężownicy chłodzącej 
Er 62 Błąd temperatury wlotowej ekonomizera 

Er 44 Zbyt niska temperatura powietrza 
Er 63 Awaria temperatury wylotowej ekonomizera 

Er 64 DC wentylator 1 błąd 



 

       PPHU ELBA ENERGA 

98-220 Zduńska Wola ul.Torfowa 5a 

tel 601374165 www.elbaenerga.pl 

 

 

41 

 
 
 
 
 

2. Inny problem i naprawa 

 

No Błąd Możliwe przyczyny Metody  

1 
Pompa nie 
pracuje 

1. Kabel zasilający jest 
luźny 

2. Bezpiecznik zasilacza 
jest przepalony. 

1. Odłącz zasilanie w celu 
sprawdzenia i naprawy. 

2. Wymień bezpiecznik. 

2 
Moc 
grzewcza 
jest za mała 

1. Czynnik chłodniczy to za 
mało 
2. Izolacja systemu 
wodnego nie jest dobra 
3. Powietrzny wymiennik 
ciepła jest brudny 
4. Skalowany wymiennik 
ciepła wodnego 

1. Sprawdź wyciek, 
napraw i uzupełnij gaz 
2. Popraw izolację 
3. Wyczyść wymiennik 
ciepła powietrza 
4. Wymiennik ciepła z 
czystą wodą 

3 
Compresor 
nie pracuje 

1. Zasilacz ma błąd 
2. Połączenie kablowe jest 
luźne 
3. Sprężarka jest 
przegrzana 

1. Sprawdź powód i 
rozwiąż 
2. Sprawdź luźne i 
napraw 
3. Sprawdź przyczynę i 
napraw 

4 
Hałas ze 
sprężarki 
jest głośny 

1. Uszkodzony zawór 
rozprężny prowadzi do 
przedostania się cieczy do 
sprężarki 
2. Uszkodzone części 
wewnętrzne kompresora 

1. Zmień zawór rozprężny 
2. Zmień kompresor 
3. Kompensacja oleju do 
sprężarki 
4.Uzupełnij gaz 

Er 66 DC wentylator 2 błąd 

Er 67 Awaria przełącznika niskiego ciśnienia 

Er 68 Awaria przełącznika wysokiego ciśnienia 

Er 69 Zabezpieczenie przed zbyt niskim ciśnieniem 

Er 70 Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem 
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3. Brak oleju w sprężarce 
4.Zbyt mało gazu 

5 
Silnik 
wentylatora 
nie pracuje 

1. Poluzowana śruba 
mocująca łopatki 
wentylatora 
2. Silnik wentylatora 
uszkodzony 
3. Uszkodzona pojemność 
silnika wentylatora 

1. Dokręć śrubę 
2. Zmień silnik 
wentylatora 
3. Zmień pojemność 

6 
Kompresor 
pracuje ale 
nie grzeje 

1. W ogóle nie ma 
czynnika chłodniczego 
2. Sprężarka uszkodzona 

1. Sprawdź wyciek i 
napraw 
2. Zmień kompresor 
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Częśc 4 Karta gwarancyjna 
 

Karta gwarancyjna 
 

Produkt model：                          Bar code： 

Dane 

kupujące

go 

 Addres  

 Faktura 

Nr. 
 Date  

Data 

naprawy 
Adnotacje o naprawie 

Podpis 

serwisanta 
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Warunki gwarancji: 

1. Warunki gwarancji: 24miesiące od daty zakupu i zarejstrowania 

produktu ; W ramach gwarancji, każdy problem ze względu na jakość, 

skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy. 

2. W przypadku konieczności naprawy prosimy o okazanie karty 

gwarancyjnej i faktury zakupu. 

3. Nie możemy sobie pozwolić na problem spowodowany ponownym 

montażem lub dodaniem innej funkcji przez użytkownika. 

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

w przypadku powiadomienia. 

5. Proszę zachować kartę gwarancyjną i fakturę lub inne dowody 

zakupu, będą one potrzebne do celów serwisowych. 

6. Nie udzielamy bezpłatnej gwarancji na poniższe warunki: 

 Czas dostawy produktów lub akcesoriów przekracza obiecany przez 

firmę czas gwarancji. 

 Urządzenie jest uszkodzone, ponieważ wewnętrzne parametry 

fabryczne zostały zmienione przez użytkownika bez zezwolenia. 

 Modyfikacja akcesoriów instalacyjnych bez pozwolenia (np. 
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 wydłużona rura łącząca przekraczająca limit) prowadzi do 

uszkodzenia urządzenia 

 Gdy pogoda spadnie poniżej 0 stopni, z powodu awarii zasilania, 

awarii pompy wody lub innych przyczyn innych niż samo urządzenie, 

spowodowanych przez urządzenie, które nie może automatycznie 

zamarznąć, co powoduje zamarznięcie urządzenia; 

 

 Uszkodzenie maszyny spowodowane niezgodnością z instalacją lub 

użytkowaniem zgodnie z instrukcją 

 Uszkodzeń spowodowanych nietypowym miejscem montażu (np. 

kurz, korozja, 

 Uszkodzenia spowodowane uderzeniem podczas transportu, ale 

urządzenie ma 

 podpisał się na to; Uszkodzenia maszyny spowodowane siłą wyższą 

(np. powódź, trzęsienie ziemi, tajfun, piorun itp.) 



       PPHU ELBA ENERGA 

98-220 Zduńska Wola ul.Torfowa 5a 

tel 601374165 www.elbaenerga.pl 

46 

NO.180157/A02 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CERTIFICATE 

 

Product Model:  

 

 

Bar code: 

 

 

Checking result: 

 

 

Checker:  


