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Dziêkujemy za wybór pompy ciep³a CHIGO

SPIS TREŒCI

Pompa ciep³a jest drogim urz¹dzeniem i dlatego te¿ zalecamy, aby zosta³a 

zainstalowana przez doœwiadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mog¹ 

wyst¹piæ nie tylko straty materialne, lecz równie¿ niew³aœciwe dzia³anie i spadek 

efektywnoœci pracy. Firma CHIGO nie odpowiada za awarie pompy ciep³a, która 

zosta³a nieprawid³owo zainstalowana. 

Ta instrukcja przeznaczona jest dla pomp ciep³a typu powietrze-woda.  

Wygl¹d pompy mo¿e nieco odbiegaæ od rysunków zawartych w poni¿szej instrukcji.  

Prosimy o uwa¿ne zapoznanie sie z treœci¹ instrukcji obs³ugi i pozostawienie jej 

w miejscu umo¿liwiaj¹cym skorzystanie z niej w razie potrzeby.

Dodatkowa uwaga:

Urz¹dzenie nie powinno byæ obs³ugiwane przez dzieci lub osoby niedo³ê¿ne bez 

w³aœciwego nadzoru. Jednostka nie s³u¿y do zabawy ni¹ przez dzieci.



Informacje dla U¿ytkownika

?  Ostrze¿enie

    Prosimy uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê przed u¿yciem pompy ciep³a CHIGO. 

W instrukcji zawarte s¹ wa¿ne informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy  

i u¿ytkowania, prosimy siê do nich dostosowaæ. 
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1. Nie przerywaæ pracy urz¹dzenia poprzez
    wyci¹ganie wtyczki ze Ÿród³a zasilania.

Wy³¹cz

Istnieje ryzyko pora¿enia
pr¹dem, wzniecenia 
po¿aru, itp.

�le

2. Nie u¿ywaæ przed³u¿acza ani nie pod³¹czaæ
    innych urz¹dzeñ elektrycznych do
    tego samego gniazdka.

    

    Istnieje ryzyko pora¿enia
    pr¹dem, przegrzania,
    wzniecenia po¿aru, itp. 

3. Prosimy nie dotykaæ wtyczki zasilania
    mokrymi rêkoma. Mo¿e to spowodowaæ
    pora¿enie pr¹dem. 

4. Przed pod³¹czeniem wtyczki zasilaj¹cej
    nale¿y sprawdziæ czy nie jest ona
    zaœniedzia³a, zabrudzona i czy poprawnie
    zosta³a umieszczona.

Zabrudzenie lub z³e
pod³¹czenie mo¿e
spowodowaæ pora¿enie
pr¹dem lub po¿ar.

5. Nie u¿ywaæ bezpieczników o niew³aœciwej
    wartoœci ani przewodów metalowych.
    U¿ycie przewodów metalowych lub 
    miedzianych mo¿e spowodowaæ uszkodzenie
    lub wzniecenie ognia.

Bezpie
cznik

6. Nie wk³adaæ palców, prêtów ani innych
    przedmiotów do otworów wydmuchowych.
    Istnieje ryzyko zranienia.

Niebezpie
czeñstwo



Uwaga

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie

      Nieprawid³owe u¿ytkowanie mo¿e doprowadziæ do powa¿nych konsekwencji,

wypadku a nawet œmierci. 

      Nieprawid³owa obs³uga mo¿e doprowadziæ do wypadku, uszkodzenia urz¹dzenia 

lub znacz¹cego spadku wydajnoœci.

      W przypadku gdy zauwa¿one zostanie nieprawid³owe dzia³anie urz¹dzenia 

takie jak du¿o g³oœniejsza ni¿ zwykle praca, pojawienie siê dymu, znacz¹cy wzrost  

temperatury, przerwanie elektryczne, pojawienie siê ognia lub inne nietypowe zjawiska

nale¿y niezw³ocznie wy³¹czyæ zasilanie i skontaktowaæ siê z firm¹ lub osob¹  

instaluj¹c¹ urz¹dzenie. Zabrania siê naprawy urz¹dzenia samodzielnie.

1. Pompy ciep³a nie wolno instalowaæ samemu, musi zostaæ zainstalowana przez

     autoryzowany serwis lub profesjonaln¹ firmê instalacyjn¹.  

     W przeciwnym razie istnieje ryzyko wypadku lub uszkodzenia urz¹dzenia.

2. Jedynie profesjonalnie przeszkolona osoba mo¿e prowadziæ prace  naprawcze

    i instalacyjne. Zabrania siê dokonywania napraw osobom bez wymaganego przeszkolenia.

3. Nie wolno przechowywaæ w pobli¿u urz¹dzenia ani stawiaæ na nim  farb,  gazów, alhoholi

    ani innych materia³ów ³atwopalnych. Mo¿e to spowodowaæ po¿ar.

4. Pod³¹czenie do zasilania elektrycznego musi byæ w miejscu niedostêpnym dla dzieci,

    tak aby unikn¹æ pora¿enia pr¹dem.

5. Urz¹dzenie nie powinno byæ obs³ugiwane przez osoby niedo³ê¿ne, chore, lub dzieci 

    bez odpowiedniej opieki.

    Istnieje niebezpieczeñstwo utraty zdrowia lub niebezpiecznego wypadku

6. Nie rozlewaæ ani nie rozpryskiwaæ wody w pobli¿u urz¹dzenia i pod³¹czeñ elektrycznych.

7. Nie wolno dotykaæ urz¹dzenia i jego elementów mokrymi rêkoma.

8. Nale¿y od³¹czyæ urz¹dzenie od zasilania podczas burz z groŸnymi wy³adowaniami    

     atmosferycznymi. Mog¹ one doprowadziæ do uszkodzenia urz¹dzenia.

9. Pompa ciep³a powinna byæ pod³¹czon¹ do zasilania elektrycznego na oddzielnym 

     obwodzie, przewodem o odpowiednim przekroju i z odpowiednim zabezpieczeniem. 

     Pod³¹czenie wielu urz¹dzeñ do tego samego obwodu co pompa ciep³a mo¿e 

    spowodowaæ nieprawid³ow¹ pracê urz¹dzenia. 
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1. Nie wk³adaæ r¹k ani innych przedmiotów do wnêtrza wylotu powietrza. Wentylator obracaj¹cy 

    siê z du¿¹ prêdkoœci¹ mo¿e spowodowaæ niebezpieczeñstwo.   

2. Nie zdejmowaæ kratki os³aniaj¹cej wylot powietrza podczas pracy urz¹dzenia. Szybko  

    obracaj¹cy siê wentylator mo¿e spowodowaæ wypadek.

3. Praca urz¹dzenia mo¿e byæ zak³ócana przez Ÿród³o oœwietlenia lub pole

   elektromagnetyczne. Jeœli wystêpuje taki przypadek nale¿y zrestartowaæ urz¹dzenie 

    i usun¹æ Ÿród³o zak³óceñ.  

4. Nale¿y zabezpieczyæ nieprzerwany dop³yw wody do zbiornika aby zabezpieczyæ 

    urz¹dzenie przed prac¹ przy pustym zbiorniku.

5. W przypadku gdy nastepuje wyciek wody lub jest przerwa w dostawie wody nale¿y  

   niezw³ocznie wy³¹czyæ pompê ciep³a aby unikn¹æ jej uszkodzenia.

6. Jeœli temperatura wody w zbiorniku jest zbyt wysoka dla u¿ytkownika, nale¿y   

    zastosowaæ zawór mieszaj¹cy na wylocie wody zew zbiornika i nastawiæ na 

   dogodn¹ dla uzytkownika temperaturê.

7. Nie nale¿y zdejmowaæ samodzielnie izolacji termicznej ze zbiornika, znajduj¹ siê tam

   miêdzy innymi przewody elektryczne, które mog¹ stanowiæ niebezpieczeñstwo. .

?  Inne uwagi dotycz¹ce bezpieczeñstwa

1. Zapoznaæ siê ze wszelkimi zapisami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa zawartymi w tej instrukcji.

2. Prosimy bezwzglêdnie przestrzegaæ zapisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa

3. Nale¿y u¿ywaæ bezpieczników o odpowiedniej wielkoœci, nie zastêpowaæ bezpieczników 

    drutem.

4. Instalowaæ urz¹dzenie z dala od potencjalnego Ÿród³a ognia. Jeœli ogieñ siê pojawi   

    w pobli¿u urz¹dzenia nale¿y natychmiast od³¹czyæ je od zasilania i ugasiæ ogieñ.
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Uwaga

 10. Urz¹dzenie musi byæ pod³¹czone do uziemienia odpowiednim przewodem.

        Urz¹dzenia nie wolno ³¹czyæ z rurami freonowymi, gazowymi, wodnymi,  przewodami

        oœwietleniowymi, telefonicznymi itp..    

  11. Nie wy³¹czaæ nagle urz¹dzenia z pr¹du podczas jego normalnej pracy.

  12. W przypadku d³ugiego okresu nie u¿ytkowania pompy ciep³a nale¿y od³¹czyæ j¹ od zasilania.

  13. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilaj¹cego, mo¿e on zostaæ wymieniony pzrzez 

        firmê instalacyjn¹ lub wykwalifikowan¹ osobê. 

  14. Nie u¿ywaæ do pod³¹czenia urz¹dzenia starych przewodów.

  15. Materia³y ³atwopalne przechowywaæ z dala od pokrywy grza³ki elektrycznej.  

        Nie bli¿ej ni¿ 0,5 m.



5. Od³¹czyæ zasilanie przed napraw¹ urz¹dzenia.

6. Nale¿y pozostawaæ z dala od ostrych krawêdzi urz¹dzenia.

7. Nale¿y trzymaæ rêce z daleka od ³opatek wirnika wentylatora. 

8. Nie stawiaæ ¿adnych przedmiotów na jednostce zewnêtrznej pompy ciep³a.  

    Mo¿e to spowodowaæ niebezpieczeñstwo podczas jej pracy.

9. Przy pod³¹czeniu przewodów zasilaj¹cych do kostki przy³¹czeniowej w pompie ciep³a 

    nale¿y zachowaæ pomiêdzy nimi bezpieczn¹ odleg³oœæ, minimum 3mm.

10. Instalacja elektryczna i wodna musi byæ wykonana zgodnie z obowiazujacymi

     przepisami i normami. 
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Instrukcja u¿ytkowania

    Pompa ciep³a typu powietrze-woda wykorzystuje darmowe ciep³o zawarte w powietrzu 

zewnêtrznym i wykorzystuj¹c sprê¿arkowy obieg ch³odniczy przenosi je do wody. 

Do swojej pracy wykorzystuje jedynie energiê elektryczn¹ potrzebn¹ do napêdzenia 

sprê¿arki. Praca powietrznej pompy ciep³a uniezale¿niona jest od panuj¹cych na zewn¹trz

warunków atmosferycznych takich jak deszcz czy zachmurzenie. Zapewnia dostêpnoœæ

ciep³ej wody bez wzglêdu czy jest to dzieñ czy noc.

o o    Pompa ciep³a pracuje przy temperaturach powietrza zewnêtrznego od -7 C do + 43 C.  

zapewniaj¹c ciep³¹ wodê we wszelkiego rodzaju  obiektach: domach mieszkalnych, 

hotelach, biurach, domkach letniskowych, toaletach publicznych, hotelach, szko³ach, 

fabrykach, itp.

    Pompa ciep³a CHIGO sterowana jest przez mikrokomputer za poœrednictwem

sterownika naœciennego. U¿ytkownik ma mo¿liwoœæ nastawienia temperatury wody 

w zbiorniku w zakresie od +40  naciskaj¹c tylko przycisk „-” lub „+” o o C do + 60 C

na sterowniku. Zaleca siê aby temperatura wody nastawionej by³a nie wiêksza ni¿    o+55 C

    Po w³¹czeniu pompy ciep³a urz¹dzenie automatycznie dokonuje pomiaru temperatury  

wody w zbiorniku. Po osi¹gniêciu nastawionej na sterowniku temperatury wody 

urz¹dzenie automatycznie wy³¹cza siê. W momencie gdy zostanie u¿yta woda ze zbiornika

i zostanie uzupe³niona przez zimn¹ temperatura woda w zbiorniku obni¿y siê. 

Gdy temperatura wody spadnie poni¿ej  7 o C od nastawionej urz¹dzenie automatycznie

rozpocznie pracê i woda ponownie zostanie nagrzana do zadanej temperatury.

   Zbiornik wody charakteryzuje siê bardzo dobr¹ izolacyjnoœci¹ ciepln¹, zapobiegaj¹c 

nadmiernym stratom ciep³a przez wodê. Temperatura wody nie powinna spadaæ o wiêcej ni¿ 
o8 C w ciagu 24 godzin na skutek straty ciep³a. Dziêki temu zapewniony jest dostêp
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Rysunek pogl¹dowy panelu steruj¹cego pompy ciep³a

TIME+

TIME-

TIMER E.H

TEMP+

TEMP-

RESET

QUERY

ON/OFF

Wyœwietlacz LCD
(objaœnienie ikon na 
nastêpnej stronie)

Lampka 

Przycisk W£¥CZ/WY£¥CZ 

do gor¹cej wody niskim nak³adem energetycznym.



1. Opis przycisków:

1) “TIME+”  : W funkcji TIMERA, ka¿de naciœniêcie zwiêksza nastawiany czas o 1 godzinê,

     maksymalnie do 24 godzin.

2) “TIME-” : , W funkcji TIMERA ka¿de naciœniêcie zmniejsza  nastawiany czas o 1 godzinê,

     

3) “TIMER” :S³u¿y do nastawiania momentu automatycznego w³¹czenia b¹dŸ wy³¹czenia. 

     Gdy urz¹dzenie jest wy³¹czone, naciœniêcie przycisku umo¿liwia nastawienie momentu 

     w³¹czenia. Gdy urz¹dzenie pracuje, naciœniêcie przycisku umo¿liwia nastawienie momentu

4) “E.H.” : Przycisk uruchamiaj¹cy grza³kê elektryczn¹. Naciœniêcie powoduje w³¹czenie 

    grza³ki, ponowne naciœniêcie wy³¹cza grza³kê elektryczn¹.

5) “TEMP+”: S³u¿y do nastawienia temperatury wody w zbiorniku. Ka¿dorazowe naciœniêcie

     powoduje wzrost nastawionej temperatury o 1  , maksymalnie do 60  o oC C.

     Przycisk ten jest równie¿ u¿ywany do nastawiania maksymalnej  ró¿nicy temperatury, 

     ka¿dorazowe naciœniêcie powoduje wzrost o 1 stopieñ, maksymalnie do 10  oC.

6) “TEMP-”: Ka¿dorazowe naciœniêcieS³u¿y do nastawienia temperatury wody w zbiorniku. 

     powoduje spadek nastawionej temperatury  o oo 1 C , minimalnie  do 40 C. 

     Przycisk ten jest równie¿ u¿ywany do nastawiania maksymalnej  ró¿nicy temperatury, 

    oka¿dorazowe naciœniêcie powoduje spadek o 1 stopieñ, minimalnie do 3 C. 

7) “RESET” : S³u¿y do kasowania ustawieñ i przywracania nastaw fabrycznych. 

     Tzn. zadana temperatura wody w zbiorniku +55  o o C, ró¿nica temperatur 7 C.

8) “QUERY” : S³u¿y do przegl¹du historii b³êdów i parametrów pracy urz¹dzenia.

            C0? C1…C9 ? kasowanie ? C0Ka¿dorazowe naciœniêcie powoduje zmianê sekwencji: 

9) “ON/OFF” : 

a. Po w³¹czeniu do zasilania i naciœniêciu przycisku  “ON/OFF” sterownik rozpocznie   

    samodiagnozê. Przez oko³o 2 sekundy pojawi¹ siê na wyœwietlaczu wszystkie wskazania.

b. Przycisk “ON/OFF” w³¹cza i wy³¹cza urz¹dzenie.

c. Nacisniêcie przycisku i wy³¹czenie urz¹dzenia powoduje jednoczeœnie skasowanie TIMERA 

d. Przycisk  “ON/OFF” nie reaguje gdy jest od³¹czone zasilanie, na przyk³ad podczas naprawy. 

10) “TEMP+” /“TEMP-”   Przy urz¹dzeniu w stanie bezczynnoœci naciœniêcie kombinacji 

       “TEMP-” i przytrzymanie ich przez 3 sekundy umo¿liwia ustawienie“TEMP+” oraz 

      ró¿nicy temperatur (od .  Ponowne naciœniêce kombinacji powodujeo o3 C do10  C)

      zapamiêtanie ustawieñ i powrót do pracy..
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     wy³¹czenia. Ponowne naciœniêcie kasuje nastawienie TIMERA

    i wy³¹czenie grza³ki elektrycznej.
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P2: Ikona œwieci gdy w³¹czona jest grza³ka elektryczna i miga podczas jej pracy.        

P3: Ikona œwieci gdy w³¹czony jest tryb pracy pompy ciep³a (ustawienie domyœlne).

P5/P7: Ikony œwiec¹ w momencie w³¹czenia urz¹dzenia. P7 wskazuje temperaturê wody.

P8: Ikona pracy wentylatora (œwieci domyœlnie).

P9,P10 i P11: Ikony œwiec¹ gdy wentylator pracuje, i gasn¹ gdy wentylator jest wy³¹czony.

P6: Œwieci podczas nastawiania temperatury wody w zbiorniku. 

P12: Œwieci w trybie TIMER lub QUERY.

P13: Wyœwietla zadan¹ temperaturê

.

 

2. Opis wskaŸników na wyœwietlaczu sterownika 



Instrukcja instalacji

?  Uwagi instalacyjne

Instalacja pompy ciep³a w poni¿szych lokalizacjach mo¿e powodowaæ wadliw¹ pracê:

a.  Lokalizacja w miejscach zaolejonych,

b.  Lokalizacja w miejscach mocno zawilgoconych,

c.  Na wybrze¿u nadmorskim

d.  Lokalizacja w œrodowisku zasiarczonym

e. W miejscu gdzie wystêpuj¹ bardzo wysokie czêstotliwoœci 

f.  W innym agresywnym œrodowisku

1. Jednostka zewnêtrzna

a. W miejscu gdzie bêdzie dostêp do jednostki, suchym i dobrze wentylowanym,

b. W miejscu zdolnym przenieœæ ciê¿ar jednostki. Gdzie nie bêd¹ przeszkadza³y wibracje

    i zwiêkszona g³oœnoœæ,

c. W miejscu gdzie nie wydobywaj¹ siê ³atwopalne gazy,

d. W miejscu gdzie nie bêdzie zablokowany dop³yw powietrza,

e. W miejscu nie nadmiernie nas³onecznionym

2. Zbiornik wody

a. W miejscu zdolnym przenieœæ ciê¿ar zbiornika nape³nionego wod¹,

b. W miejscu niezbyt oddalonym od jednostki zewnêtrznej (zalecane nie wiêcej ni¿ 5m) 

    aby unikn¹æ strat energii, wyd³u¿yæ ¿ywotnoœæ urz¹dzenia i zwiêkszyæ jego sprawnoœæ, 

c. Podczas pracy urz¹dzenia nale¿y zadbaæ o nieprzerwany dop³yw wody do zbiornika.
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Wylot powietrza 

Wlot powietrza
Wlot powietrza

Izolacja

Przewody
freonowe

Zawór ciœnieniowy

 2. Bok jednostki (wlot powietrza)

Nale¿y pozostawiæ wystarczaj¹co du¿o

miejsca dla czynnoœci serwisowych

Obs³uga

5. Jednostki nie wolno montowaæ

w miejscu gdzie bêdzie os³oniêta

z wszystkich czterech stron  

  

?Nale¿y pozostawiæ wiêcej ni¿ dwie strony wolne

1. Nie ma ¿adnych przeszkód1.
3. Nie ma ¿adnych przeszkód  

przed jednostk¹ (wylot powietrza). 

Wiêcej ni¿ 100mm
Ponad 200 mm

Ponad 200 mm Ponad 300 mm

Ponad 500 mm

Ponad 100 mm

Ponad 1000 mm

Ponad 500 mm

Ponad 200 mm

Ponad 500mm

4. Nie ma ¿adnych przeszkód bezpoœrednio z przodu i z ty³u jednostki 
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?  Szkic pod³¹czenia jednostki zewnêtrznej ze zbiornikiem wody

?  Przestrzeñ instalacyjna

Pod³¹czenie

poboru wody

Czujnik temperatury

Zawór ciœnieniowy

zawór kontrolny 

Pod³¹czenie

Czujnik temperatury

wody zasilaj¹cej

nad jednostk¹

Ponad  500mm

 nie jest zas³oniêty



1. Nie ma znaczenia czy jednostka zewnêtrzna  jest powy¿ej czy te¿ poni¿ej zbiornika

   dopóki zachowana jest ró¿nica wysokoœci jak przedstawiono poni¿ej.

2. Nale¿y do minimum zredukowaæ iloœæ za³amañ dla zapewnienia wy¿szej sprawnoœci..

3. D³ugoœæ instalacji nie powinna przekraczaæ 8 metrów.

?  Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciœnieniem

1. Nale¿y zamontowaæ zawór bezpieczeñstwa zabezpieczaj¹cy zbiornik;

2. Rura odprowadzaj¹ca wodê po zadzia³aniu zaworu bezpieczeñstwa powinna byæ otwarta 

    i mieæ po³¹czenie z atmosfer¹. Zakres pracy zbiornika 0.1MPa~0.6MPa;

3. Nale¿y przegl¹dn¹æ zawór ciœnieniowy raz w miesi¹cu czy nie jest zablokowany

    przez zanieczyszczenia.

4. Rura odprowadzaj¹ca wodê na zewn¹trz powinna byæ zabezpieczona przed 

    oblodzeniem.

5. Zawór bezpieczeñstwa powinien byæ nastawiony na ciœnienie 0.7 MPa.

    Zbiornik jest zaprojektowany na ciœnienie do 0,6 MPa, wiêc ciœnienie w nim nie  

    powinno przekroczyæ ok.0,7MPa. 

6. Zawór ciœnieniowy powinien byæ zamontowany na wylocie wody ze zbiornika.

zbiornik

je
d
n
.ze

w
n
.
h= 5m
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?  Ró¿nica wysokoœci pomiêdzy zbiornikiem a jednostk¹ zewnetrzn¹



?  Instalacja jednostki zewnêtrznej

1. Przymocowaæ wsporniki jednostki zewnêtrznej do œciany za pomoc¹ odpowiednich dybli;

2. Umieœciæ jednostkê na wspornikach, zastosowaæ podk³adki gumowe. 

3. Instaluj¹c urz¹dzenie na œcianie lub dachu, gdzie bêdzie nara¿one na silne podmuchy wiatru

    nale¿y zadbaæ o dok³adne i odpowiednio mocne mocowanie.

    Minimalna odleg³oœæ pomiêdzy dwoma jednostkami zewnêtrznymi

?  Po³¹czenie przewodów freonowych

1. Nie wolno dopuœciæ aby do wnêtrza rur freonowych dosta³ siê kurz lub woda.

     Nale¿y zwróciæ uwagê by na lini od zbiornika do jednostki zewnêtrznej nie by³o

    zbyt wielu za³amañ przewodów freonowych. Przy wykonywaniu kolan nale¿y zwróciæ

2. Do dokrêcania przewodów freonowych nale¿y zastosowaæ odpowiednie klucze.

    Jeœli si³a dokrêcenia bêdzie zbyt du¿a po³¹czenie mo¿e zostaæ uszkodzone. Natomiast

    gdy si³a bêdzie zbyt ma³a mo¿e nast¹piæ wyciek gazu. Odpowiedni¹ si³ê dokrêcania

przedstawia poni¿sza tabela:

  

 

Nie mniej ni¿ 300mm

Œrednica rury(mm) Moment obrotowy (N .cm) Moment max. dokrêcenia(N .cm)

Ö6.35

Ö9.52

Ö12.7

Ö15.88

Ö19.05

1570(160kgf·c m)

2940(300kgf·c m)

4900(500kgf·c m)

7360(750kgf·c m)

11760(1200kgf·c m)

1960(200kgf·c m)

3430(350kgf·c m)

5390(550kgf·c m)

7850(800kgf·c m)

13720(1400kgf·c m)
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    Wypoziomowaæ urz¹dzenie

    by nie nastapi³o pêkniêcie przewodu.



?  Opró¿nianie instalacji i sprawdzanie szczelnoœci

1. Prosimy dostosowaæ siê do poni¿szej tabeli.

Uwaga: jeœli u¿ywana pompa ciep³a ma zostaæ przeniesiona w inne miejsce, nale¿y 

opró¿niæ instalacje za pomoc¹ stacji odzysku freonu.

2. Opró¿nianie instalacji z powietrza:

a. Przykrêciæ nakrêtki (œrubunki) B, C i D z si³¹ podana w tabeli. 

    Przykrêciæ nakrêtkê  A i nastêpnie  odkrêciæ pierœcieñ do po³owy;

b. Obróciæ rdzeñ zaworu B o  45 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

    Utrzymywaæ otwarty zawór przez oko³o 6-7 sekund, wypuszczaj¹c powietrze przez zawór A.

    (ubytek freonu powinien byæ nie wiêkszy ni¿ ok. 30g.)    

c. Odkrêciæ ca³kowicie zawory A i B i nakrêciæ zaœlepki

3. Opró¿nianie za pomoc¹ pompy pró¿niowej

a. Przykrêciæ nakrêtki (œrubunki) Ai B, C i D.

b. Pod³¹czyæ w¹¿ od pompy pró¿niowej do zaworu A.

c. Odkrêciæ nieco nakrêtkê B  

    w jednostce zewnêtrznej

d. W³¹czyæ pompê pró¿niow¹ i opró¿niaæ

    instalacjê przez 10-15 sekund

   nastêpnie zakrêciæ zawory.

e. Po us³yszeniu zredukowanego przep³ywu powietrza przez zawór B 

    dokrêciæ zawór B.

 

D³ugoœæ instalacji Iloœæ czynnika Dodatkowa iloœæ czynnika

Mniej ni¿ 5m Czynnik w jednostce zewn. /

5-10m Dodatkowa iloœæ czynnika

Œrednica rury cieczowej :ö6.35 Œrednica rury cieczowej :ö9.52

(D³ugoœæ instalacji -5m)×30g (D³ugoœæ instalacji-5m)× 65g

C

DB

A Zbiornikjednostka zewnêtrzna

Zawór odcinaj¹cy

strona gazowa

strona cieczowa

pod³¹czenie

Connect to nut

Valve bush

Charge port Valve core

Bonnet
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    Nastêpnie dokrêciæ nakrêtkê A z si³¹ zgodn¹ z tabel¹. 



f. Zdj¹æ w¹¿ z zaworu A i odkrêciæ ca³kowicie zawór.

   Jeœli nie bêdzie s³yszalny przep³yw powietrza zakrêciæ nakrêtkê na króæcu serwisowym.

g. Sprawdziæ czy s¹ ca³kowicie otwarte zawory A i B i za³o¿yæ nakrêtki.

4. Sprawdzenie czy nie pojawi³y siê nieszczelnoœci w uk³adzie freonowym.

a. Sprawdzenie za pomoc¹ mydlin: Nanieœæ nieco spienionej wody z myd³em na potencjalne

    miejsca nieszczelnoœci i obserwowaæ czy nie pojawiaj¹ siê pêcherzyki powietrza.

b. Sprawdzenie za pomoc¹ detektora nieszczelnoœci: Przy³o¿yæ przyrz¹d w miejsca potencjalnyc

5. Nape³nianie zbiornika wod¹

a. Odkrêæ zawór do nape³niania zbiornika wod¹, sprawdŸ czy nie jest zablokowany 

b. Odkrêciæ zawór odbioru wody (lub kran z ciep³¹ wod¹) i upewniæ siê, czy woda wyp³ywa

    ze zbiornika.

c. pozostawiæ odkrêcony zawór i wypuszczaæ wodê ze zbiornika przez oko³o 1-2 minuty.

    Po tym czasie mo¿na zacz¹æ korzystaæ z pompy ciep³a.

6. Pod³¹czenie przewodów elektrycznych

a. Zdj¹æ os³onê przewodów elektrycznych w jednostce zewnêtrznej, pod³¹czyæ przewody

    do terminalu zgodnie z oznaczeniem i schematem elektrycznym. Nastêpnie zamocowaæ 

   ponownie os³onê.

Uwaga:

1) Nie pod³¹czaæ urz¹dzenia niezgodnie ze schematem, nie zamieniaæ przewodów,

 mo¿e to spowodowaæ zniszczenie urz¹dzenia

2) Zastosowaæ zabezpieczenie elektryczne zgodnie

 z krajowymi standardami.

3) U¿ytkownik powinien zapewniæ doprowadzenie energii 

elektrycznej do pompy ciep³a, przewodem o parametrach

zgodnych ze specyfikacj¹ zawartê w poni¿szej tabeli:
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œruby

klamra przewodów

os³ona

nieszczelnoœci



c. Schemat elektryczny

    Schemat elektryczny zamieszczony poni¿ej, w wyniku ci¹g³ych udoskonaleñ technicznych

mo¿e ulec zmianie bez powiadomienia. Nale¿y ka¿dorazowo porównaæ ze schematem 

umieszczonym na obudowie jednostki zewnêtrznej pompy ciep³a.
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Model

1

1.5

3.5kW, 4.8kW 6.0kW
Z

a
s
ila

n
ie

Faza

Zero 

Przekrój przewodu
2

         (mm  )

Iloœæ

Uziemienie

Iloœæ

Iloœæ

Przekrój przewodu
2

         (mm  )

Przekrój przewodu
2         (mm  )

Schemat elektryczny pompy ciep³a typu powietrze-woda

          
                               Zasilanie:220V-240V   50Hz

2.5 4.0

1

1.5

1.51.5

1

1

1

1
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Schemat elektryczny pompy ciep³a typu powietrze-woda
z dodatkow¹ grza³k¹ elektryczn¹          
          
                               Zasilanie:220V-240V   50Hz



1. Prosimy przed ka¿dym sezonem sprawdziæ czy uziemienie jest prawid³owo pod³¹czone

    i czy nie uleg³o uszkodzeniu. 

2. Prosimy sprawdziæ czy wlot i wylot powietrza nie jest zablokowany.

3. Prosimy dbaæ o czystoœæ wymiennika w jednostce zewnêtrznej. W przypadku zabrudzenia

    nale¿y zwróciæ siê do firmy instalacyjnej i zleciæ czyszczenie.

4. Naprawy powinny byæ przeprowadzone przez specjalistyczn¹ firmê lub instalatora. 

     Prosimy od³¹czyæ zasilanie przed przyst¹pieniem do naprawy.

5. Prosimy sprawdziæ czy spust wody ze zbiornika nie jest zablokowany, oraz czy woda 

Konserwacja

Diagnozowanie usterek

1. Zabezpieczenie przed brakiem wody w zbiorniku

    W przypadku gdy zabraknie wody w zbiorniku na skutek wycieku lub braku dop³ywu 

zostanie uruchomione zabezpieczenie wysokiego ciœnienia, sprê¿arka zostanie unieruchomiona. 

Nale¿y od³¹czyæ zasilanie od urz¹dzenia. Ponowne w³¹czenie mo¿e nast¹piæ dopiero  

po uzupe³nieniu zbiornika wod¹.

2. Temperatura wody wyp³ywaj¹cej

1) Jeœli temperatura wody wyp³ywaj¹cej jest zbyt wysoka, nale¿y sprawdziæ czy:

a. Brakuje wody w zbiorniku lub jest jej niewielka iloœæ

b. Prawid³owo dzia³a zawór mieszaj¹cy, jeœli jest zainstalowany

16

Opis b³êdu

Zabezpieczenie przed zbyt wysokim 

Kod b³êdu

Uszkodzony czujnik temperatury wody

Uszkodzony czujnik temperatury freonu

Zabezpieczenie temperaturowe 

B³¹d komunikacji

E0

E2

E3

E4

E5

E1

?  Kody b³êdów 

?  Analiza b³êdów

Uszkodzony czujnik temperatury otoczenia E7

    dop³ywa i wyp³ywa ze zbiornika.

ciœnieniem freonu

Zabezpieczenie przed zbyt niskim
ciœnieniem freonu

powietrza wydmuchiwanego



c. Sterownik nie uleg³ awarii, jeœli tak nale¿y go wymieniæ na nowy

2)  Jeœli temperatura wody wyp³ywaj¹cej jest zbyt niska nale¿y sprawdziæ czy:  

a.  Prawid³owo dzia³a zawór mieszaj¹cy, jeœli jest zainstalowany

b. Sterownik nie uleg³ awarii, jeœli tak nale¿y go wymieniæ na nowy

c. Nie jest zabrudzony wymiennik w jednostce zewnêtrznej. 

     Nale¿y równie¿ dbaæ, aby anoda magnezowa by³a regularnie wymieniana.

3. Gdy zostanie wykryta nieprawid³owoœæ i wyœwietli siê kod b³êdu, urz¹dzenie zostanie  

 automatycznie wy³¹czone. Ponowne uruchomienie bêdzie mo¿liwe po usuniêciu awarii 

 i 3 minutowym czasie zabezpieczenia sprê¿arki. Jeœli zadzia³a zabezpieczenie przed zbyt 

wysokim ciœnieniem, zbyt niskim ciœnieniem lub temperatury powietrza wywiewanego, 

cztery razy w ci¹gu godziny wtedy sprê¿arka przestanie pracowaæ. Bêdzie mo¿liwe jej ponowne

uruchomienie dopiero po usuniêciu przyczyny awarii i zresetowaniu urz¹dzenia. 

 W celu zabezpieczenia sprê¿arki przed zbyt czêstymi rozruchami, ka¿dorazowo po jej 

wy³¹czeniu mo¿liwe jest jej w³¹czenie dopiero po 3 minutowej przerwie. 
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Rysunek zbiornika 200L

Uwaga: Wymiary zbiornika mog¹ ulec zmianie bez uprzedzenia w wyniku wprowadzonych innowacji technicznych.
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Rysunek zbiornika 100L

Uwaga: Wymiary zbiornika mog¹ ulec zmianie bez uprzedzenia w wyniku wprowadzonych innowacji technicznych.
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POMPA CIEP£A

Marka urz¹dzenia:

Symbol / numer katalogowy:

Numer fabryczny / numer serii:

NABYWCA

SPRZEDAJACY

   Piecz¹tka - podpis

   Data sprzeda¿y

Ulica:

Kod pocztowy / Miejscowoœæ:

Imiê - Nazwisko / Nazwa firmy:

KARTA GWARANCYJNA

Data monta¿u:

CHIGO



WARUNKI GWARANCJI

  1.   Niniejsz¹ gwarancj¹ objête s¹ ukryte wady materia³owe, lub konstrukcyjne urz¹dzenia uniemo¿liwiaj¹ce
        jego u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

  2.   W przypadku uszkodzenia urz¹dzenia, lub jego nieprawid³owego dzia³ania Nabywca zg³asza ten fakt
        we wskazanym przez Sprzedawcê zak³adzie serwisowym, posiadaj¹cym uprawnienia serwisowe producenta.

  3.   Okres gwarancji na urz¹dzenie wynosi 24 miesi¹ce pod warunkiem dwóch p³atnych przegl¹dów serwisowych rocznie,
       oraz potwierdzenia w formie pisemnej w³aœciwego monta¿u i pod³¹czenia do instalacji urz¹dzenia przez instalatora
       posiadaj¹cego w chwili odbioru aktualne uprawnienia.

  4.   Maksymalne roszczenie gwarancyjne jest równe jednokrotnej wartoœci zakupu urz¹dzenia zakwalifikowanego 
        przez Gwaranta do wymiany. Gwarant nie ponosi ¿adnych dalszych kosztów spowodowanych wadliw¹ prac¹
        urz¹dzenia.

  5.   Wszelkie naprawy wynikaj¹ce z tytu³u udzielonej gwarancji bêd¹ wykonywane w terminie 14 dni od daty 
        zg³oszenia awarii do zak³adu serwisowego.

  6.   Widoczne uszkodzenia fabryczne objête s¹ gwarancj¹ tylko w przypadku ich zg³oszenia w terminie 7 dni 
        od daty wydania z magazynu Sprzedawcy.

           

  7.   Nabywca traci prawo do gwarancji je¿eli:
        a)  Urz¹dzenie by³o przechowywane w warunkach nara¿aj¹cych go na uszkodzenie lub zosta³o zainstalowane 
             niezgodnie z jego przeznaczeniem.
        b) Nie by³y przeprowadzane co najmniej dwa przegl¹dy serwisowe rocznie

        c)  Uszkodzenia powsta³y nie z winy producenta np. na skutek:
             - niew³aœciwego napiêcia elektrycznego w instalacji zasilaj¹cej.
             - wad instalacji do której urz¹dzenie jest pod³¹czone.
             - samodzielnych zmian w instalacji elektrycznej wykonanych przez u¿ytkownika lub osoby nieuprawnione.
             -
             - prac renowacyjnych lub remontowych wykonywanych po zamontowaniu urz¹dzenia które by³y wykonane 
               niezgodnie z za³o¿eniami przedstawionymi w projekcie powykonawczym lub niezgodnie z prawem 
               budowlanym.
             - szkód budowlanych.

         

   8.   Warunkami realizacji uprawnieñ gwarancyjnych s¹: 

         a)  Bezwzglêdne przedstawienie orygina³u prawid³owo wype³nionej karty gwarancyjnej zawieraj¹cej:
             - datê sprzeda¿y potwierdzon¹ piecz¹tk¹ firmow¹ Sprzedawcy i jego podpisem.  
             - dane Nabywcy i urz¹dzenia. 
             - datê przegl¹du z piecz¹tk¹ serwisu 
         b)  Przedstawienie oryginalnej faktury zakupu.
         c)  Poœwiadczenie w karcie gwarancyjnej przez instalatora prawid³owo wykonanego monta¿u i pod³¹czenia

   

              urz¹dzenia do instalacji.

   9.   Nabywca pokrywa, nie objête gwarancj¹ koszty wed³ug indywidualnej oferty  zak³adu serwisowego.
 10.   Gwarancja obejmuje tylko i wy³¹cznie urz¹dzenia zakupione i u¿ytkowane na terenie Polski.

 11.   Naprawa gwarancyjna musi zostaæ potwierdzona przez Nabywcê w formularzu zlecenia serwisowego
         pod rygorem utraty prawa do dalszych napraw.

         

 13.   Wszelkie naprawy wynikaj¹ce z udzielonej gwarancji musz¹ byæ wykonywane przez w³aœciwy zak³ad serwisowy 

  

 12.   Pozosta³e warunki gwarancji reguluj¹ przepisy Kodeksu Cywilnego oraz rozporz¹dzenie Rady Ministrów

 braku zabezpieczeñ nadmiarowo - pr¹dowych i ró¿nicowo - pr¹dowych.

WARUNKI GWARANCJI
PRZYJMUJÊ DO WIADOMOŒCI:

Data:

    Podpis Nabywcy:

14. W przypadku nieuzasadnionych zg³oszeñ reklamacyjnych klient ponosi koszty zwi¹zane z podêtymi przez firmowy serwis 

15. Utrata lub zniszczenie karty gwarancyjnej w przypadku braku dokumentów zakupu powoduje utratê uprawnieñ gwarancyjnych.

16. Brak caùkowitej lub czæúciowej zapùaty za montaý urzàdzenia lub jego przeglàd zawiesza nabyte uprawnienia gwarancyjne.



NAPRAWY URZ¥DZENIA

Data 
wykonania
naprawy

   Piecz¹tka i podpis pracownika Zak³adu Serwisowego
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UWAGI  INSTALATORA

URUCHOMIENIE LUB EKSPLOATACJA NIEZGODNIE Z INSTRUKCJ¥
                    OBS£UGI POWODUJE UTRATÊ GWARANCJI 

Stwierdzam, ¿e urz¹dzenie zosta³o zamontowane i pod³¹czone do instalacji zgodnie z jego przeznaczeniem, projektem i obowi¹zuj¹cymi
przepisami. 

Miejscowoœæ:                                      data:                                                                                                    Imiê i Nazwisko Instalatora
                                                                                                                                                                                          podpis   
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