
Instrukcja instalacji i użytkowania
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Wprowadzenie

Instalator powinien wyjaśnić użytkownikowi w jaki sposób obsługiwać urządzenie. 
Po zakończeniu instalacji urządzenia należy przekazać instrukcję użytkownikowi. 
Instrukcję należy zachować do wglądu.

Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat instalacji, użytkowania, 

transportu i konserwacji pompy ciepła.
Prosimy dokładnie przeczytać instrukcję przed otwarciem i uruchomieniem urządzenia.

Podczas instalacji pompy ciepła prosimy stosować się do poniższej instrukcji. 

Po zakończeniu instalacji urządzenia należy upewnić się że wszystko jest poprawnie 

podłączone.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku instalacji, 
użytkowania lub konserwacji nie zgodnej z poniższą instrukcją.

Aby utrzymać gwarancję na urządzenie należy:
--- Wykonywać przeglądy okresowe w zalecanym czasie.
--- Przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji.

Dane techniczne mogą być zmienione pzrzez producenta bez wcześniejszego 
powiadomienia.
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Wprowadzenie

Instalator powinien wyjaśnić użytkownikowi, jak obsługiwać i utrzymywać urządzenie 

zgodnie z instrukcją, po zakończeniu instalacji jednostki, i zwrócić się do użytkownika, aby 

uważnie przeczytał instrukcję i zachował podręcznik użytkowania pompy. 

Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat instalacji, 

użytkowania, rozładowania i konserwacji. Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik 

przed otwarciem i uruchomieniem urządzenia.

Podczas instalacji pompy i podłączania rur, proszę stosować się do porad i instrukcji 

zawartych w tym podręczniku.

Po zakończeniu instalacji i montażu należy upewnić się że wszystko jest poprawnie 

podłączone przed podłączeniem do zasilania.

Producent tego produktu nie będzie ponosił odpowiedzialności, jeśli byłby ktoś ranny lub 

urządzenie zostało by uszkodzone, w wyniku niewłaściwej instalacji, użytkowania, 

konserwacji, które nie zostało  użyte zgodnie z tą instrukcją.

Ważne jest, aby poniższe instrukcje były przestrzegane przez cały czas, aby utrzymać 

gwarancję.

--- Konserwacje i przeglądy muszą być przeprowadzone w zalecanym czasie i 

częstotliwości, jak stwierdzono w niniejszej instrukcji.

--- Nieprzestrzeganie tych zaleceń powoduje utratę gwarancji.

Instrukcja zostanie zmieniona, jeżeli zostaną wprowadzone nowe dane techniczne lub 

dodatkowe parametry.
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Miejsce instalacji

Mocowanie

Potrzebne 
Zabezpieczenie

Urządzenie NIE MOŻE być zainstalowane 
w pobliżu łatwopalnego gazu.

Upewnij się że pompa ciepła jest odpowiednio silno
zamocowana do podłoża aby uniknąć  upadku jednostki.

Upewnij się, że wyłącznik jest w jednostce,
brak wyłącznika może doprowadzić do porażenia 
prądem lub pożaru.

Zakaz

Przekazanie 

Przekazanie

oże

anie

Wyłączyć 
zasilanie

Nie wkładaj palców lub innych do wentylatorów. Dzieci powinny być 
nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

Gdy coś jest nie tak lub występuje dziwny zapach, zasilacz musi być 
wyłączony, aby wyłączyć urządzenie.

Ostrzeżenie, praca

Akcja i naprawa

ZAKAZ

Gdy pompa ciepła musi być przeniesiona lub 
zainstalowana ponownie, należy przekazać wykonanie sprzedawcy 
lub wykwalifikowanemu pracownikowi do jej przeprowadzenia. 

Zabrania się napraw urządzenia samodzielnie.
Zalecamy wezwanie serwisu lub upoważnionej osoby.

Gdy pompa wymaga naprawy, zalecamy zlecenie firmie
do tego wykwalifikowanej. Niewłaściwe działania mogą
skutkować uszkodzeniem, wyciekiem wody lub pożarem.

Uwagi instalacji

Proszę sprawdzić podstawę pompy w okresie (miesiąc),
aby uniknąć upadku lub uszkodzenia, co może
zranić ludzi lub spowodować uszkodzenie urządzenia

Proszę wyłączyć zasilanie przy czyszczeniu lub konserwacji.

Proszę kliknąć na odpowiedni bezpiecznik.
Jeżeli użyjesz miedzi lub żelaza,może spowodować nawet pożar.

Zabrania się rozpylania aerozoli w pobliżu, oraz innych łatwopalnych środków,
może grozić pożarem.

ywania

nia

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o 
ograniczonej możliwości fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub brak 
doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną 
poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę 
wykwalifikowaną i odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

1.Środki bezpieczeństwa

1

1.Środki ostrożności

Limit stężenia freonu

Aby zapobiec wypadkowi lub zniszczeniu urządzenia należy używać pompy ciepła 

zgodnie z instrukcją i poniższymi zasadami.

Środki bezpieczeństwa

Instalacja
Pompa ciepła musi być zainstalowana przez 
wykwalifikowanego instalatora.  Niewłaściwy montaż może 
doprowadzić do wycieku wody, porażenia prądem 
i niewłaściwego działania urządzenia.Profesjonalny montaż

Uziemienie

Upewnić się czy urządzenie jest właściwie uziemione. 
Brak lub nieprawidłowe uzimienie może doprowadzić do 
porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.

W przypadku instalowania urządzenia w małym 
pomieszczeniu należy zachować środki ostrożności na 
wypadek wycieku czynnika chłodniczego. 
Konieczna jest właściwa wentylacja.

Ikona

Działanie obowiązkowe.

UWAGA!
Należy zachować szczególną ostrożność.

Znaczenie

Zakazana czynność.

Znak Znaczenie

Złe działanie może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń.

Złe działanie może prowadzić do wypadku lub strat materialnych.

OSTRZEŻENIE

UWAGA
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Miejsce instalacji

Mocowanie

 Zabezpieczenie
elektryczne

Urządzenie nie może być instalowane w miejscu gdzie istnieje ryzyko 
wycieku łatwopalnego gazu.

Upewnić się, że pompa ciepła jest odpowiednio  zamocowana do 
podłoża.

Zastosować właściwe zabezpieczenie elektryczne. 
Brak zabezpieczenia może doprowadzić do porażenia prądem, 
pożaru lub uszkodzenia jednostki.

Zakaz

Zmiana lokalizacji 

Naprawa

Miejsce

ZAKAZ

Wyłączać zasilanie

ZAKAZ

Wyłączyć 
zasilanie

Nie wkładaj palców lub innych przedmiotów do wentylatorów.
Dzieci powinny być pod opieką jeśli przebywają w pobliżu urządzenia.

W przypadku niepokojących objawów podczas pracy pompy ciepła jak np. 
dziwny zapach, duży hałas itp. należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie 
i odłączyć zasilanie elektryczne

Praca urządzenia

Zmiana lokalizacji i naprawa

ZAKAZ

Gdy pompa ciepła musi być przeniesiona lub zainstalowana ponownie 
należy zlecić tę czynność wykwalifikowanemu instalatorowi.

Zabrania się napraw urządzenia samodzielnie. 

Wszelkie naprawy należy zlecić wykwalifikowanemu instalatorowi.
Samodzielne próby naprawy urządzenia mogą doprowadzić do wypadku 
lub trwałego uszkodzenia pompy ciepła.

Użytkowanie
Urządzenie musi być instalowene wewnątrz domu. 
Temperatura otoczenia musi być wyższa niz 0o C. 
Skropliny powiny być odprowadzone w taki sposób aby uniknąć ich 
zamarzania.

Należy wyłączyć zasilanie w przypadku czyszczenia urządzenia. Wirujące  
elementy wentylatora mogą spowodować wypadek.

Należy użyć odpowiedniego bezpiecznika. Niedopuszczalne jest używanie 
jako bezpiecznika drutu miedzianego, gwoździ itp. 

Zabrania się rozpylania aerozoli i innych łatwopalnych gazów w pobliżu 
urządzenia.

Uwagi końcowe

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) 

o ograniczonej możliwości fizycznej, czuciowej lub psychicznej.  Takie osoby 
mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod odpowiednim nadzorem przez 
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

1.Środki ostrożności

1

1.Środki bezpieczeństwa

1.Ranny znaczy brak konieczności przebywania w szpitalu i leczenia 

przez dłuższy czas, jest to uraz, porażenia prądem.

2.Materiał stracony znaczy utrata nieruchomości i danych.

Stężenie
limity

Aby zapobiec uszkodzeniu, wypadkowi, i zniszczenia urządzenia lub innego 

mienia. Należy używać pompy ciepła prawidłowo, oraz dokładnie przeczytać 

instrukcję i prawidłowo zrozumieć następujące informacje.

Środki bezpieczeństwa

Instalacja, UWAGA

Pompa ciepła musi być zainstalowana przez 
wykwalifikowanego instalatora aby uniknąć 
niewłaściwego montażu, co może prowadzić do 
wycieku wody, porażenia prądem elektrycznym lub 

Wymagany !
Profesjonalny Instalator

Uziemienie 
jest wymagane

Upewnij się, czy urządzenie jest pod napięciem i czy

ma dobre uziemienie, w przeciwnym razie może 

spowodować porażenie prądem.

Po zainstalowaniu urządzenia w małym pomieszczeniu, 
proszę wziąć jakieś środki zapobiegające zamartwicę 
spowodowane przez wyciek czynnika chłodniczego. 
Należy skontaktować się ze sprzedawcą, o konkretne 
środki.

Ikona

Obowiązkowe wdrożenie. Wymienione działania muszą zostać podjęte.

UWAGA!
Proszę zwrócić uwagę na to, co jest wskazane.

Zakaz. Zabronione jest przebywanie w obrębie tej ikony.

Znak Znaczenie

Złe działanie może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń na ludzi.

Złe działanie może prowadzić do szkód na osobach 
lub straty materiału.

OSTRZEŻENIE

UWAGA

Znaczenie



2. Specyfikacja

  2.3 Wymiary
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2.1  Wygląd
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2.Specyfikacja

Nowoczesny wygląd i wysoka wydajność

Atrakcyjny wygląd pomp ciepła umożliwia umieszczenie urządzenia niemalże w każdym 
miejscu domu.  
W zależności od warunków zewnętrznych koszt ogrzewania ciepłej wody użytkowej może 

wynosić zaledwie 25% w stosunku do podgrzewacza elektrycznego.
Ciepła woda jest dostępna bez względu na warunki pogodowe co czyni to rozwiązanie 
konkurencyjnym w stosunku do instalacji solarnych.

2.2 Charakterystyka

Łatwość obsługi i możliwość wykorzystania dodatkowego źródła ciepła    

Proste ustawianie zadanej temperatury ciepłej wody. Programator czasowy umożliwia 
dostosowanie pracy pompy ciepła do indywidualnych potrzeb.
Wersja z dodatkową wężownicą daje możliwość podłączenia dodatkowego źródła do 
podgrzewania wody jak na przykład solary czy piec centralnego ogrzewania.

Rozwiązanie bezpieczne i przyjazne dla środowiska 

Brak zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla, zapruszenia ognia itp.
Pompa ciepła nie wytwarza szkodliwych substancji tak jak w przypadku spalania: olejów, 

węgla, drewna czy gazu ziemnego; 

Wlot powietrzaWylot powietrza

  PASHW010-200LD 

Panel sterujący

Zbiornik



2. Specyfikacja
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2.3 Wymiary

PASHW10-200LD

jednostka：mm

rysunek nr 3

 typ
wymiar

2.1  Wygląd

3

2.Specyfikacja

nowoczesny design i wysoka wydajność

Atrakcyjny wygląd pomp ciepła umożliwia umieszczenie zbiornika w otwartych 

pomieszczeniach jak również w piwnicach, co wpływa na zmniejszenie kosztów instalacji; 

    W zależności od czynników zewnętrznych koszt ogrzewania może wynosić 25% na 

elektrycznym podgrzewaniu wody, i może być stosowany o każdej porze dnia, jak również 

warunków pogodowych.

2.2 Charakterystyka

łatwy w obsłudze wykorzystywanie wiele źródeł ogrzewania    

    Zawiera zegar na start i stop, oraz pokrętło regulacji na łatwe ustawienie 

temperatury wody; 

    w zależności od położenia wymiennika powietrza, ciepło może być pobierane z otoczenia 

zewnętrznego , na werandzie lub na poddaszu, lub z gorących obszarów w lekkich środowisku 

przemysłowym.

przyjazny dla środowiska i bezpieczny

    Nie wytwarza szkodliwych substancji tak jak w przypadku spalania: olejów, węgla, drewna 

czy gazu ziemnego; 

    Wolny od zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla, jak również brak kontaktu elektrycznego z 

wodą co uniemożliwi powstanie otwarcia ognia, urządzenie jest dostosowane do instalacji.

Wlot powietrzaWylot powietrza

  PASHW010-200LD 

1755

1050

370

92.5

Φ580

A

B

C

D

E
D

B

A

C

1
6

.5

E

Φ150 Φ150

Kontroler

Zbiornik

skropliny

wylot ciepłej wody

zawór bezpieczeństwa

wlot zimnej wody

rura 
odpływowa
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2.5 Parametry wydajności

Zakres pracy:
(1) Temperatura otoczenia 0-43 ℃
(2) Maksymalna temperatura zbiornika wody wynosi 60 ℃

Warunki pomiarowe:
Natychmiastowe ogrzewanie: Temperatura otoczenia 15 ℃ / 13 ℃, wlot wody 15 ℃, 

wylot wody.45 ℃

Parametry pracy:

Zakres działających temperatur wody: 9 ~ 60

Zakres z działających ciśnień wody: 0,15 ~ 0.7MPa

2.Specyfikacja

2.4 Zasada działania

5

2.Specyfikacja

powietrze 
z zewnątrz

Gorąca woda

Niska temperatura

Compressorkompresor

przyrząd
dławiący   

Dopływ zimnej wody

zbiornik

wymiennik
powietrze-freon wymiennik

freon-woda

Wysoka temperatura

 A

 B

 D

 C

1. W sprężarce czynnik chłodniczy jest sprężany w parę o wysokiej temperaturze i wysokim
 ciśnieniu. 

2. Gorący freon trafia do wymiennika ciepła umieszczonego w zbiorniku gdzie następuje
jego częściowe skroplenie i przekazanie ciepła z freonu do wody.

3. Następnie freonu o obniżonej temperaturze i wysokim ciśnieniu jest rozprężany
w zaworze dławiącym.

4. W wymienniku powietrze-freon następuje odparowanie freonu i pobranie ciepła
z przepływającego przez wymiennik powietrza. Dalej freon kierowany jest do sprężarki
i cykl się powtzarza.

5. Ochłodzone w  wymienniku powietrze może być skierowane do pomieszczeń,
które wymagają chłodzenia.

Zasada działania :

Tryb

Moc grzewcza

Pojemność zbiornika 

Pobór mocy

Natężenie prądu

Zasilanie

Ilość sprężarek

Sprężarka

Temp. wody na wylocie

Przepływ powietrza

Ciśnienie powietrza

Średnica rury

Głośność

Rozmiar wody wlot / wylot

E-podgrzewacz pomoc.

Wymiary netto

Wymiary opakowania

Waga netto

Waga opakowania

PASHW

kW

L 

kW

A

°C

m3/h

Pa

mm

dB(A)

inch

kW

mm

mm

kg

kg

010-200LD

2.5

200

0.68

2.96

230V~/50Hz

1

rotary

55

350

40

Φ150

45

3/4

1.5

Patrz rysunek jednostek

Zobacz etykietę opakowania

Patrz tabliczka znamionowa

Zobacz etykietę opakowania
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2.5 Parametry techniczne

Zakres pracy:
(1) Temperatura otoczenia 0-43 ℃
(2) Maksymalna temperatura zbiornika wody wynosi 60 ℃

Warunki testowe:
Temperatura otoczenia 15 ℃ / 13 ℃, wlot wody 15 ℃, wylot wody.45 ℃

Parametry pracy:

Zakres dla temperatury wody w zbiorniku: 9 ~ 60 ℃ 

Zakres dla ciśnienia wody: 0,15 ~ 0.7 MPa

2.Specyfikacja

2.4 Zasada działania

5

2.Specyfikacja

powietrze 
z zewnątrz

Gorąca woda

Niska temperatura

Compressorkompresor

przyrząd
dławiący   

Dopływ wody

zbiornik
wymiennik
powietrza wymiennik

wody

Wysoka temperatura

A

 B

 D

 C

1 Czynnik chłodniczy jest sprężany w parę o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu, 

kiedy przechodzi przez sprężarkę.

Po stronie wylotu sprężarki, jest gorąca temperatura  i pod ciśnieniem pary

chłodzi się przez wymianę ciepła z wodą w zbiorniku,aż do momentu jej

skroplenia się pod wysokim ciśnieniem, do umiarkowanej temperatury cieczy

Następnie ciśnienie ciekłego czynnika chłodniczego spada, gdyż przechodzi zawór rozprężny.

Końcowo czynnik chłodniczy pochłania ciepło z powietrza otoczenia i wyparowuje 

o niskiej temperaturze i pod niskim ciśnieniem, a następnie przechodzi do sprężarki 

Ochłodzone powietrze może być użyte do schłodzenia temperatury powietrza 

w pomieszczeniach

2

3

4

5

Zasada działania :

Tryb

Moc grzewcza 

Pojemność zbiornika 

Pobór mocy

Natężenie prądu 

Zasilanie

Ilość sprężarek 

Sprężarka

Max. temperatura wody 

 Przepływ powietrza 

Ciśnienie dyspozycyjne 

Średnica rury

Głośność

Przyłącz wody wlot / wylot 

Grzałka elektryczna 
Wymiary netto

Wymiary opakowania 

Waga netto

Waga opakowania

PASHW

kW

L 

kW

 A

°C

m3/h

Pa

mm

dB(A)

inch

kW

mm

mm

kg

kg

010-200LD

2.5

200

0.68

2.96

230V~/50Hz

1

rotacyjna

60
350

40

Φ150

45

3/4

1.5

Patrz rysunek jednostek

Zobacz etykietę opakowania

Patrz tabliczka znamionowa

Zobacz etykietę opakowania
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Instalacja Szkic Mapy

UWAGA: Zawór P & T Wraz z urządzeniem musi być zainstalowany, 

gdyż może to być przyczyną uszkodzenia urządzenia, a nawet 

zranienia ludzi.

Nie należy stosować łączki ze stali nierdzewnej, aby połączyć się 

bezpośrednio z innymi metalami, aby zapobiec korozji galwanicznej.

Minimalne dopuszczalne odległości do sąsiednich struktur: 

W celu przepływu powietrza nie będzie mieć wpływu, upewnij się że od góry jednostki i 

specyficzne parametry sufitu.

7

3.Opis funkcji

Pompa ciepła absorbuje energię z przepływającego przez nią powietrza i iprzekazuje 
ją do wody. 
Wydajność pompy  ciepła spada wraz ze spadkiem temperatury powietrza.

Moc grzewcza

3 minutowe zabezpieczenie

Po wyłączeniu urządzenia ponowne jego włączenie jest możliwe dopiero po 3 minutach. 
Jest to zabezpieczenie sprężarki przedf zbyt częstym uruchamianiem.

Praca w trybie ogrzewania

Jeżeli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, wentylator przestanie działać aby chronić 
urządzenie.

Rozmrażanie

W trybie ogrzewania, urządzenie będzie odmrażać się automatycznie aby utrzymać 
właściwą pracę. Proces rozmrażania trwa od 2 do 10 minut.

Zakres pracy

Pompa ciepła może pracować przy temperaturze powietrza otaczającego w zakresie 
od 0oC do 40oC. Urządzenie zawiera elementy elektroniczne które mogą ulec uszkodzeniu. 
Zabrania się używania wody z jeziora, rzeki i nieoczyszczonych wód gruntowych!

Wyłączanie zasilania

Jeśli zasilanie zostanie wyłączone, urządzenie przestanie działać. Jeżeli praca urządzenia 

zostanie zakłócone przez piorun, radio samochodowe, wahania sieci energetycznej, 

należy ręcznie odciąć zasilanie, a następnie włączyć zasilanie, naciśnij przycisk ON / OFF.

Zabezpieczenie przeciwprądowe

Należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie przed zbyt wysokim i zbyt niskim napięciem.

Zabezpieczenie grzałki elektrycnej

Gdy temperatura wody osiągnie 75 oC, zabezpieczenie termiczne odłączy zasilanie (można 

przywrócić). Gdy temperatura wody osiągnie 85, stopi się bezpiecznik i zasilanie zostanie 
odłączone (nie można przywrócić).

Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem wody

W systemie wodnym musi być zainstalowany zawór bezpieczeństwa.
Gdy ciśnienie w zbiorniku osiągnie 0,7 MPa, lub temperatura osiągnie 99 oC, 
zawór bezpieczeństwa otworzy się.

Wlot powietrzaΦ150 rura

Wylot ciepłej wody

kanały odpływowe

Wlot  zimnej wody 

0.6mm

0.6mm

0
.6

m
m

ręczny
zawór

Wylot powietrza

kondensacja
   wylot wody

drenaż

P. & T Zawór
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Schemat instalacji

UWAGA: Zawór bezpieczeństwa  musi być zainstalowany. 
Jego brak może być przyczyną uszkodzenia urządzenia lub wypadku.

Nie należy stosować łączników ze stali nierdzewnej i łączyć się z innymi 
metalowymi elementami aby zapobiec korozji galwanicznej.

Minimalne dopuszczalne odległości do przeszkód: 

Dla zapewnienia właściwego przepływu powietrza przez pompę ciepła należy zachować 
minimalne odległoślci od ścian i sufitu zgodnie z powyższym rysunkiem.

7

3.Prezentacja funkcji

1.Prezentacja funkcji

Urządzenie pochłania energię z zewnątrz i uwalnia ciepło zgodnie z wymiennika ciepła, 

jeżeli temperatura otoczenia jest niska wydajność grzejna będzie mniejsza.

Moc grzewcza

3 minutowa ochrona

Podczas zatrzymania urządzenia, po ponownym uruchomieniu urządzenia lub włączeniu 

ręcznym, urządzenie nie będzie działać przez 3 minuty, to jest ochrona dla sprężarki.

Tryb ogrzewania

Jeżeli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, silnik wentylatora przestanie działać, aby 

chronić urządzenie.

Rozmrażanie

W trybie ogrzewania, urządzenie będzie odmrażać się automatycznie by utrzymać 

wydajność ogrzewania (trwa 2-10 minut).

Stan pracy

Aby prawidłowo korzystać z urządzenia, należy uruchomić urządzenie w temperaturze 

otoczenia 0-40.Urządzenie zawiera specjalne urządzenia elektroniczne, zabrania się 

używania wody z jeziora, rzeki i nieoczyszczonych wód gruntowych!

Wyłączanie zasilania

Jeśli zasilanie jest wyłączone, urządzenie przestanie działać. Jeżeli podczas pracy 

urządzenie zostanie zakłócone przez piorun, radio samochodowe, wahania sieci 

energetycznej, należy odciąć ręczny przełącznik zasilania, a następnie włączyć 

zasilanie, naciśnij przycisk ON / OFF.

Zabezpieczenie przeciwprądowe

Jeżeli wystąpi wyciek z przewodu elektrycznego, nastąpi ochrona przeciwprądowa.

Ogrzewanie elektryczne ochrona

Gdy temperatura wody osiągnie 75, zabezpieczenie termiczne silnika odłączy (można 

przywrócić). Gdy temperatura wody osiągnie 85, elektryczny bezpiecznik ogrzewania 

stopi się (nie można przywrócić).

Ochrona ciśnienia wody

 W Systemie Wody jest zainstalowany zawór P & T. 
Gdy ciśnienie w zbiorniku osiągnie 0,7 MPa, lub temperatura osiągnie 99, 
zawór P & T otworzy śluzę.

Wlot powietrzaprzewód Φ150 

zawór bezp. 

Wylot ciepłej wody

kanały odpływowe

kulowy 

Wlot  zimnej wody 

0.6mm

0.6mm

0
.6

m
m

ręczny

Wylot powietrza

skropliny

drenaż
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4.5 Miejsce Instalacji

(1)Odpady ciepła są przydatne dla Pompy 
Standardowy wymiennik ciepła pompy ciepła ciepłej wody umożliwia 
bezpośrednie połączenie do drugiego źródła ciepła, np.instalacji solarnej lub 

(2)Osuszanie w trybie powietrza obiegowego
 Osuszone powietrze w pralni umożliwia suszenie prania i zapobiega występowaniu  wilgoci.

9

4.Instalacja

4.2 Dobór odpowiedniej pompy ciepła
W celu oszczędzania energii, należy wybrać odpowiednią jednostkę.

Uwaga: Powyższa tabela jest jedynie wskazówką, należy przemyśleć i dobrać 
urządzenie do indywidualnych potrzeb użytkownika.

4.3 Przechowywanie i transport. 
Urządzenie powinno być przechowywane  lub transportowane w fabrycznym opakowaniu 
w pozycji pionowej i bez wody w zbiorniku. W przypadku krótkiego czasu transportu dozwolone 
jest przechylenie urządzeia o kąt  do 30 stopni. Zarówno podczas transportu jak 
i przechowywania, temperatura otoczenia powinna być w zakresie od 0 oC do +43 oC.

4.4.1 Transport za pomocą wózka widłowego

W przypadku przewożenia wózkiem widłowym jednostka musi pozostać zamontowana na 

palecie. Prędkość jazdy powinna być ograniczona do minimum. Ze względu na lokalizację
środka ciężkości urządzenie musi być zabezpieczone przed przewróceniem. 
Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia musi ono być ustawiane na płaskiej powierzchni.

4.4.2 Transport ręczny

Do transportu ręcznego urzędzenie może być zdjęte z palety. Do przenoszenia można użyć lin 
lub taśm transportowych. Podczas przenoszenia nie wolno przechylać urządzenia o kąt większy 
niż 60 stopni. 

UWAGA: Wysoko umieszczony środek ciężkości. Łatwo o przewrócenie.

60

Liczba osób

3 ~ 4 osoby

więcej niż 6 osób

Pojemność zbiornika

200L

300L
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4.5 Wybór miejsca instalacji

(1) Rejon gdzie istnieje niewykorzystane ciepło. 
Pompa ciepła daje możliwość wykorzystania ciepła oddawanego do otoczenia 
przez np. kocioł centralnego ogrzewania. Dobrym miejscem dla lokalizacji 
urządzenia jest np. kotłownia. 

(2) Rejon gdzie jest wskazane osuszanie powietrza

Praca pompy ciepła przy zamkniętym obiegu powietrza daje możliwość osuszania 
pomieszczenia w którym jest zlokalizowana, np. pralni czy suszarni. 

9
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4.2 Wybierz odpowiednią jednostkę

W celu oszczędzania energii, należy wybrać odpowiednią jednostkę.

Wskazówka: wybór jest tylko dla odniesienia, należy wybrać jednostkę, zgodnie z 

naturalnym środowiskiem i i zwyczajem.

4.3 Odkładanie i Transport
Z reguły urządzenie powinno być przechowywane / lub transportowane w opakowaniu 

transportowym w pozycji pionowej i bez ładunku wodnego. Do transportu na krótkie 

odległości i pod warunkiem sprawowanie opieki, kąt nachylenia do 30 stopni jest 

dozwolony. Zarówno podczas transportu i przechowywania, temperatura otoczenia od 0 

do +43 jest dopuszczalna.

4.4.1 Transport za pomocą wózka widłowego

    Gdy przewozimy wózkiem widłowym, jednostka musi pozostać zamontowana na 

palecie.Szybkość podnoszenia powinna być ograniczona do minimum. Ze względu na 

jego poziom ciężkości, urządzenie musi być zabezpieczone przed przewróceniem. Aby 

zapobiec uszkodzeniom, urządzenie musi znajdować się na płaskiej powierzchni!

4.4.2Transport ręczny
Do transportu ręcznego drewniana paleta może być użyta do części dolnej. Za pomocą lin 

lub prowadzenia taśmy, obsługa i konfiguracja jest możliwa. Z tego typu obsługi, należy 

zwrócić uwagę, że max. dopuszczalny kąt nachylenia 60 stopni, nie jest przekroczony. 

UWAGA wysoki środek ciężkości, niski moment przewrócenia!

60

Liczba osób

3 ~ 4 osoby

więcej niż 6 osób

Pojemność zbiornika

200L

300L
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 4.5 Podłączenie obiegu wody

4.6 Połączenie przewodu

4.7 Próba pierwszego uruchomienia

Zwróć uwagę na te punkty, gdy podłączyć rurę obiegu wody:

 Na dolnej części urządzenia znajduje się drut, służy do zasilania urządzenia.

Spec.  drutu / wymiar / 1.5mm2.

4.8.1 Zalecenia przed uruchomieniem testowym.

4.8.2 Próba pierwszego uruchomienia

Woda może ściekać z rury wylotowej urządzenia obniżającego ciśnienie, rura

musi być otwarta do atmosfery.

Upewnij się, że nie ma nic w rurze i obieg wody jest płynny, sprawdź rurę uważnie , czy nie 

ma żadnych wycieków, a następnie zapakuj przewód z izolacją.

Zamontować zawór bezpieczeństwa i zawór jednokierunkowy w systemie obiegu 
wody.Jeden zawór ma pracować regularnie w celu usunięcia osadów i sprawdzenia, 
czy nie jest zablokowany.
Nominalne szerokości rur w miejscu instalacji muszą być wybrane na podstawie 
dostępnego ciśnienia wody i oczekuje spadku ciśnienia w systemie rur. Instalacja po 
stronie wody musi być wykonane zgodnie z DIN 1988(w przypadku nadmiernego ciśnienia 
w przewodzie wody, zawór bezpieczeństwa ma być świadczony!)

Rurki wodne mogą być sztywne giętkiego typu, aby zapobiec uszkodzeniom korozyjnym.

Podczas instalacji przewodów rurowych na miejscu u klienta, rury powinny być 

przepłukane przed montażem w celu usunięcia zanieczyszczeń.

Musi posiadać przełącznik podczas podłączenia do systemu elektroenergetycznego.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub 
nasz serwis lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

Sprawdzić parametry wody w zbiorniku i połączenie wodociągu.

Sprawdzić układ zasilania upewnij się, czy zasilanie jest poprawne i czy podłączenie jest 

prawidłowe.

Sprawdź urządzenie: sprawdzić czy wszystko jest sprawne, przed uruchomieniem, 

sprawdź światło na sterowniku urządzenia, podczas pracy urządzenia.

Użyj sterownika przewodu do uruchomienia urządzenia;

Słuchaj uważnie urządzenia w celu sprawdzenia poprawnej pracy, w przypadku 

wystąpieniu hałasu lub złej pracy urządzenia natychmiast odłącz zasilanie.

Zmierzyć temp. wody. sprawdzić falowania temp. wody.;

Gdy parametr został ustawiony, użytkownik nie może zmienić go samodzielnie powinien 

poprosić o zmianę parametru wykwalifikowaną osobę.

11
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(3) Chłodzenie powietrza
Pompa ciepła może dodatkowo pełnić funkcję chłodzenia. Powietrze może być 
zasysane  pomieszczenia takiego jak np. przechowalnia win lub spiżarnia i jest 
ochładzane w pompie ciepła. Po czym z powrotem jest nawiewane do tego 
pomieszczenia. Kanały prowadzone przez ciepłe pomieszczenia muszą być 
zaizolowane przed wykropleniem się wilgoci.

1. Należy przemyśleć i wybrać odpowiednią drogę dla transportu jednostki.
2. Starać się przetransportować urządzenie do miejsca instalacji w oryginalnym opakowaniu.
3. W przypadku ustawiania pompy ciepła na metalowym podłożu należy zadbać o odpowiednie

zabezpieczenie przed zwarciem elektrycznym.

4) Praca przy częściowym udziale powietrza zewnętrznego

Istnieje możliwość doprowadzenia powietrza do pompy ciepła poprzez system 
przepustnic. Pozwala to dostosować ilość doprowadzanego i odprowadzanego 
powietrza z pomieszczenia do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Uwagi dotyczące instalacji
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 4.5 Podłączenie obiegu wody

4.6 Połączenie elektryczne

4.7 Uruchomienie testowe

Podczas podłączania obiegu wody należy zwrócić uwagę na poniższe punkty:

Z urządzenia wyprowadzony jest kabel zasilający z wtyczką.
Przekrój przewodu elektrycznego wynosi 1.5 mm2.

4.8.1 Zalecenia przed uruchomieniem testowym.

4.8.2 Próba uruchomienia testowego

Rura odprowadzająca wodę od zaworu bezpieczeństwa musi być otwarta.

Upewnić się czy przepływ wody nie jest w żaden sposób blokowany i nie ma żadnych 
nieszczelności.

Zamontować zawór bezpieczeństwa na obiegu wody i zawór odcinający na przewodzie 
doprowadzającym wodę do pompy ciepła.

Należy zastosować odpowiednie średnice rur tak by nie było zbyt dużego spadku ciśnienia 
podczas przepływu wody. Należy stosować się do odpowiednich norm krajowych.

Rury wodne mogą być stalowe, miedziane lub plastikowe.

Rury powinny być wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń.

W systemie zasilania p[owinien być zainstalowany bezpiecznik.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez 
wykwalifikowaną osobę.

Sprawdzić czy zbiornik jest napełniony wodą i właściwie podłączony.

Sprawdzić układ zasilania elektrycznego.

Sprawdzić czy sterownik z wyświetlaczem jest podłączony.

Włączyć urządzenie przy pomocy sterownika dotykowego.

Słuchać pracy urządzenia. W przypdku niepokojących dźwięków natychmiast 
odłączyć zasilanie.

Sprawdzić przyrost temperatury wody podczas pracy.

Sprawdzić czy wszystkie przyciski działją i jest możliwość zmiany temperatury wody
w zbiorniku.

11
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(3) Chłodzenie w trybie powietrza obiegowego
     Powietrza w pomieszczeniu jest pobierane z magazynu lub w piwnicy, 
następnie chłodzone i osuszane w pompie ciepła i wreszcie ponownie 
wprowadzone do pokoju. Pokoje rekreacyjne, kotłownie i pomieszczenia 
gospodarcze są idealne jako miejsce instalacji. Kanały prowadzące przez ciepłe 
powietrze muszą być izolowane, aby zapobiec tworzeniu się skroplin.

1. Wybierz właściwą drogę, aby przenieść jednostkę;

2. Spróbuj przenieść urządzenie w oryginalnym opakowaniu;

3. Jeśli zainstalowane urządzenie w budynku jest na części metalowej, musi spełniać

normy zabezpieczenia elektrycznego.

4) Zmiana na zmiennej powietrza wlotowego
             System kanałów z układów klap obejściowych pozwala zmiennej 
wykorzystania ciepła zawartego w powietrzu z zewnątrz lub powietrza w 
pomieszczeniu do produkcji gorącej wody.

Uwagi instalacji

Zmniejszyć opory przepływu wody do minimum.
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5. Użytkowanie

5.1 Funkcje panelu dotykowego 

5.1.1 Ikony przycisków

Nr. Ikona Nazwa Funkcja

1

2

3

4

5

6

Zegar

Wysoki tryb pracy

Włączanie / wyłączanie urządzenia. 
Anulowanie operacji.
Powrót do poprzedniego stanu.

Ustawianie czasu i timera.

Włączanie tintensywnego trybu pracy urządzenia

Włącz/Wyłącz

Tryb inteligentny

Tryb powietrza
chłodnego

Włącza inteligentny tryb pracy.

W GÓRĘ

Tryb ogrzewania

Wybór funkcji opcje lub wrost wartości

Włącza tryb grzania.

W DÓŁ

Włącza ekonomiczną pracę (bez grzałki)Eco. Tryb ogrzewania

Wybór funkcji lub spadek wartości

Brak / nie występuje w tym urządzeniu

7

9

8

Wi-FI 
router

Serwer zdalny Oznacza, że urządzenie łączy się z serwerem zdalnym.

Oznacza, że urządzenie łączy się z routerem Wi-Fi

Oznacza, że wyświetlacz pokazuje temperaturę spadku 
zbiornika.

Timer Oznacza, że zegar jest ustawiony.

Minuta Oznacza, że liczba cyfr minut jest ustawiona.

Sekunda Oznacza, że drugi numer cyfrowy jest ustawiony.

*Celsjusza Oznacza , jednostkę temperatury.

*Farenhaita Oznacza, jednostkę temperatury.

Ustawienia 
parametru Oznacza, że pewien parametr jest ustawiany.

Blokada Oznacza to, że przycisk zarządu jest zablokowany.

5.1.2 Ikony stanu

Ikona Nazwa Znaczenie

Temperatura Oznacza, że na wyświetlaczu pojawia się wartość temp.

Zaniżona temp.
 zbiornika

Dostępna ciepła 
woda Widać, ilość gorącej wody dostępnej w zbiorniku.
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5. Użytwanie

5.1 Ikony Wprowadzenie 

5.1.1 Ikony przycisków

Nr. Ikona Nazwa Funkcja

1

2

3

4

5

6

Zegar

Wymaganie wysokiego 
trybu

Włączanie / wyłączanie urządzenia; 
Anulowanie operacji; 
Powrót do poprzedniego stanu.

Ustaw czas i timer.

Włącz tryb wysokiego zapotrzebowania.

Włącz/Wyłącz

Tryb inteligentny

Tryb powietrza
chłodnego

Włącz inteligentny tryb.

W GÓRĘ

Tryb ogrzewania

Wybierz opcje lub wartości wzrasta.

Włącz tryb grzania.

W DÓŁ

Włącz Eco. Tryb ogrzewania.Eco. Tryb ogrzewania

Wybierz opcje lub wartości maleje.

brak / nie występuje w tym urządzeniu

7

9

8

Wi-FI 
router

Serwer zdalny Oznacza, że urządzenie łączy się z serwerem zdalnym.

Oznacza, że urządzenie łączy się z routerem Wi-Fi

Oznacza, że wyświetlacz pokazuje temperaturę wody u dołu 
zbiornika

Timer Oznacza, że zegar jest ustawiony.

Minuta Oznacza, że liczba minut jest ustawiana.

Sekunda Oznacza, że liczba sekund jest ustawiana.

*Celsjusza Wskazuje  jednostkę temperatury w stopniach Celsjusza.

*Fahrenheita Wskazuje jednostkę temperatury w stopniach Fahrenheita.

Ustawienia 
parametru Oznacza, że pewien parametr jest ustawiany.

Blokada Oznacza aktywną blokadę klawiatury.

5.1.2 Ikony stanu pracy

Ikona Nazwa Znaczenie

Temperatura Oznacza, że na wyświetlaczu pojawia się wartość temperatury

Dolna 
temperatura

Dostępna ciepła 
woda Widać, ilość gorącej wody dostępnej w zbiorniku.
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       przez 2s. Wyświetlacz pokazuje jak poniżej:" "

5.2.1 Włączanie pompy ciepła   ON/OFF 
Dotknąć i przytrzymać ikonę

1) Gdy urządzenie jest wyłączone, ikona       będzie w kolorze niebieskim." "

Jeżeli nie zostanie wykonana żadna czynność przez 1min, podświetlenie ekranu zgaśnie.

2) Gdy urządzenie jest włączone, ikona        będzie czerwona." "

Jeżeli nie zostanie wykonana żadna czynność przez 1min, podświetlenie ikony zgaśnie.

3) Gdy ekran wyświetlacza zgaśnie, aby go wybudzić wystarczy go delikatnie dotknąć

5.2.Eksploatacja

Temperatura
wody wylotowej

Dotknięcie i przytrzymanie 
"     " przez 2 sekundy

Stan OFF

Stan ON

Inteligentny tryb

(Wybrany tryb)

Godzina

Dostępna ilość 

ciepłej wody 

Brak działania 
przez 1 min

Dotknięcie ekranu

Temperatura 
wody w dolnej
części zbiornika

brak działania 
przez 1 min 

Dotknięcie ekranu

Tryb inteligentny

5.2.2 Tryb Przełączania

Tryb ogrzewania

dotknij " "

Przełącz tryby, dotykając różnych ikon trybu kiedy urządzenie pracuje.

Jeśli ustawiony jest tryb, ikona trybu będzie w kolorze czerwonym.

Na przykład:
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5.2.1 Włącz ON/OFF urządzenie
Wciśnij ON/OFF  dotykając i przytrzymując ikonę  przez 2s. Wyświetlacz pokaże, " "

jak poniżej. Uwaga:

           1) Gdy urządzenie jest wyłączone, ikona  będzie w kolorze niebieskim. " "

Jeżeli nie wykonamy żadnej operacji przez 1min, podświetlenie ekranu zgaśnie. 

           2) Gdy urządzenie jest włączone, ikona  będzie czerwona. " "

Jeżeli nie wykonamy żadnej operacji przez 1min, podświetlenie ikonki zgaśnie. 

           3) Gdy ekran wyświetlacza zgaśnie, po prostu dotknij go delikatnie by obudzić ekran.

5.2.Eksploatacja

Wylot wody

temperatura

Dotknij i przytrzymaj

przez 2s" " 

Stan OFF

Stan działania

Inteligentny tryb

(Wybrany tryb)

Godzina

Dostępna objętość 

ciepłej wody 

Brak działania 
przez 1 min

Dotknij na ekranie

Dolna 

temperatura

w zbiorniku

brak działania 
przez 1 min

Tap on the screen

Tryb inteligentny Tryb ogrzewania

dotknięcie "       "

5.2.2 Zmiana trybów pracy
Dotykając poszczególnych ikon podczas pracy urządzenia powoduje zmianę trybów pracy pompy 
ciepła. Czerwony kolor ikony informuje o aktualnym trybie pracy.  
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Ponowne dotknięcie "      " lub "       " 

zmienia ustawioną temperaturę.

System zapisze ustawienia i zakończy 

działanie, po dotknięciu ikony "       "

System zakończy działanie bez 
zapisania ustawień po dotknięciu ikony 

"      ".

5.2.3 Ustawienie docelowej temperatury wody w zbiorniku.
Podczas pracy urządzenia można sprwdzić nastawioną temperaturę wody poprzez jednorazowe 
dotknięcie ikony "     " lub "     " raz. Dotykając "      " lub "     " ponownie możemy zwiększyć lub 

zmniejszyć wartość temperatury. Dotknięcie ikony  "      " powoduje wyjście z ustawień bez 
zapamiętywania. Dotknięcie ikony "     " zapisuje ustawienia. 
Jeżeli przez 1 minutę panel nie będzie dotykany wówczas system automatycznie zapisze ustawienia.i 

Przykład: Zmiana temperatury docelowej z 55 do 56,5.

Temperatura wody na wylocie

Temperatura docelowa

Gdy urządzenie pracuje,

dotknięcie "    " lub "    " powoduje 
wyświetlenie aktualnie ustawionej temperatury  

Gdy urządzenie pracuje, możesz nacisnąć i przytrzymać "      " przez 2s, aby zmienić aktualny czas. 

W tym momencie, cyfrowy numer, godzina miga i można dotknąć lub aby go zmienić. " " " " 

Dotknij , aby potwierdzić ustawienie a następnie można zmienić i potwierdzić "      "

numer cyfrowy minuty w ten sam sposób.

W czasie procesu ustawiania, można dotknąć      a system zamknie operację bez zapisywania.

Na przykład: Zmiana czasu  08:00 na 12:30.

Naciśnij i przytrzymaj "    " na

2s, godzina cyfrowy numer

zacznie migać, a następnie 

naciśnij przycisk "      "

lub "    ", aby zmienić wartość.

Naciśnij "     " ponownie, aby 

zapisać wartość.

Teraz można zmienić i potwierdzić

cyfrowa liczba minut w taki

sam sposób jak powyżej.

Czas systemu

5.2.4 Ustawienia Zegara
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Następnie można dotknąć "      " lub "       " 

ponownie, aby zmienić wartość ustawień.

System zapisze ustawienia i

zakończy działania, wybierając "       "

System nie będzie zapisać ustawień

i zakończy działania naciskając "      ".

Gdy urządzenie pracuje, można sprawdzić temperaturę docelową, dotykając lub raz. " " " " 

Dotykając lub ponownie możemy zwiększyć lub zmniejszyć wartość temperatury. " " " " 

W trakcie ustawiania tego procesu, naciskając możemy wyjść z operacji bez zapisywania " " 

dotykając "     " aby wyjść z systemu zapisując ustawienia. 

Jeżeli nie wykonamy żadnego działania przez 1 min. system automatycznie wyjdzie 

i zapisze ustawienia.

Na przykład: Zmiana temperatury docelowej z 55 do 56,5.

Temperatura wody na wylocie

Temperatura docelowa

Gdy urządzenie pracuje,

można dotknąć lub "  " "  "

raz, aby sprawdzić temperaturę docelową.  

5.2.3 Ustawienie temperatury docelowej 5.2.4 Ustawienia Zegara
Aby ustawić zegar należy podczas pracy urządzenia dotknąći przytrzymać "      " przez 2 sekundy.
Wyświetlacz godzinowy zacznie migać. Dotykając ikon "      " lub "      " można zmienić godzinę. 

Dotknięcie ikony "      ", powoduje zapamiętanie godziny i przejście do ustawienia minut. 
Wskazanie minut zacznie migać. Zmiana następuje w analogiczny sposób jak ustawienie godziny.
W każdej chwili można dotknąć ikonę       i wyjść z ustawień bez zapisywania..

Przykład: Zmiana czasu  08:00 na 12:30.

Dotknąć i przytrzymać "    " 

przez 2s, wskazanie godzin 
zacznie migać, dotknąć ikonę 

"      " lub "    ", aby zmienić 

wartość. Dotknąć "     " 

ponownie, aby zapisać wartość.

W taki sam sposób należy ustawić 
wartość minut.

Czas
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Dotknięcie "     " dwa      

razy. Ustawienie 
czasu.

Czas systemu
Możliwość
ustawienia

         casu włączenia
          dla pierwszego

okresu

Dotknij "     ", aby ustawić

czas rozpoczęcia dla 
drugiego okresu.

Dotknij”      „

aby ustawić

czas 

zakończenia

dla pierwszego

okresu.

czas 

zakończenia 
dla pierwszego 
okresu 

5.2.5  Ustawienia funkcji TIMER
 Można ustawić dwa okresy pracy w ciągu doby. 

1) Po dotknięciu ikony  "      " wskaźnik "    " zacznie migać. Po ponownym dotknięciu

wskaźnik "    " będzie świecił a wskazanie godzin zacznie migać. W tym momencie można
ustawić czas automatycznego włączenia, analogicznie jak ustawienie czasu. (pkt.5.2.4)

2) Po ustawieniu momentu włączenia należy dotknąć ikonę "      " aby potwierdzić i przejść
do ustawienia czasu automatycznego wyłaczenia.

3) Po ustawieniu pierwszego okresu automatycznej pracy urządzenia można od razu przejść 
do ustawienia drugiego okresu pracy.

4) Jeżeli nie ma potrzeby ustawiania drugiego okresu należy dotknąć "      " aby system
zapamiętał i zakończył ustawienie funkcji TIMER.

5) W dowolnym momencie można dotknąć ikonę "      " i wyjść z ustawień.

Uwaga: 1) Jeżeli nie wykonamy żadnej operacji w ciągu 10 sekund, system wyjdzie z  funkcji   
TIMER i zapamięta ustawienia.

2) Można wybrać dowolny czas rozpoczęcia i zakończenia działania poprzez dotykanie
ikon "     " lub "     ".

3) Anulowanie timera: Można  anulować TIMER przez dotknięcie i przytrzymanie "     " przez
2 sekundy, gdy ikona "    " lub  "   " lub liczba godzin migają. W tym momencie na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie "--:--".

       Przykład:       

Dotknij "      "

aby ustawić

drugi czas 

zakończenia.

Dotknij "        "

ponownie, aby

powrócić do

pierwszego 

czasu

rozpoczęcia.

Czas systemu

Ustawienia Timera są poprawnie zakończone

drugi czas

rozpoczęcia

W tym momencie dotknij "      "

aby zakończyć operację.
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System

dotknij "      " dwa 

razy i ustaw czas.

Można ustawić

czas rozruchu

na pierwszy

okres uruchamiania

Dotknij "     ", aby ustawić

Drugi czas rozpoczęcia.

Dotknij”      „

aby ustawić

czas 

zakończenia

dla pierwszego

okresu.

czas 

zakończenia

dla pierwszego

okresu działania

Można ustawić dwa okresy wydajność dla systemu w dzień z każdych trybów.

1) Dotknij"       " raz, ikona "      " zacznie pulsować. dotknij "       " ponownie, ikona "      " 

świecić i będzie migać cyfra liczby godzin. W tym momencie można ustawić czas 

rozpoczęcia dla pierwszego okresu działania w zakresie systemu (patrz "Ustawienia 2.4 Time").

2) Po ustawieniu czasu rozpoczęcia pierwszego biegu okresu, dotknij "      " aby potwierdzić, 

a następnie można ustawić czas zakończenia pierwszego okresu działania.

3) Po potwierdzeniu czas zakończenia pierwszego okresu działania, można kontynuować 

ustawienie czasu rozpoczęcia i zakończenia w okresie drugiego biegu.

4) Jeżeli nie ma potrzeby ustawiania drugiego okresu działania, dotknij "      ", 

i system wyjdzie z ustawienia timera.

5) Po ustawieniu czasu, jaki potrzebujesz, możesz dotknąć"      " w dowolnym czasie,

a system ustawienia timera zostanie wyłączony.

Uwaga: 1) Jeżeli nie wykonamy żadnej operacji w ciągu 10s, system zostanie zamknięty 

"Ustawienie timera" z zapisywania ustawień.

2) Możesz też wybrać inny czas zakończenia rozruchu lub po prostu dla ustawień 

naciskając "        " or "       ".

3) Anulowanie timera: Możesz anulować timer przez dotknij i przytrzymaj"        " 

przez 2s, aż będzie ikona "       "lub "       " lub liczba godzin miga. W tym czasie, pokaże "- L -" 

na wyświetlaczu.

Na przykład:

5.2.5  Ustawienia czasomierza (TIMER)

Dotknij "      "

aby ustawić

czas 

zakończenia
drugiego 
okresu.

Dotknij "        "

ponownie, aby

powrócić do

czasu

rozpoczęcia
dla 
pierwszego 
okresu.

Czas systemu

Ustawienia funkcji TIMER są poprawnie ustawione

czas

rozpoczęcia
dla drugiego
okresu

W tym momencie dotknięcie "      " 
kończy operację.
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Anulowanie funkcji TIMER jest możliwe na dwa sposoby.

Dotknij "       "

raz, wtedy

ikona "      "  
będzie migać.

1 miga 2 miga

Dotknij i przytrzymaj "     " przez 2s 
aby wyłączyć TIMER dla drugiego 

okresu.

Dotknij      "  "

by wyjść

TIMER został 
wyłaczony

Jeśli chcesz po prostu anulować wyłącznie czas rozpoczęcia i czas zakończenia, 

wykonaj następujące kroki, jak poniżej:

Dotknij "     " raz,

następnie 

zobaczymy

ikona "    ," która

będzie migać.

1 miga.

Dotknij "         " 

ponownie,

następnie 

zobaczymy godzinę

będzie migać.

cyfra godzin

liczba miga.

Dotknij i przytrzymaj "       "

przez 2s aby anulować pierwszy

czas rozruchu.

Dotknij "        ", 

możesz sprawdzić

inne ustawienie czasu.

Dotknij "        ", 

możesz sprawdzić

inne ustawienie czasu.

Dotknij "     ", by wrócić do pierwszego

czas rozpoczęcia , można zobaczyć

że jest on anulowany.

Dotknij ”      ”
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Możesz wykonać następujące 2 opcję, aby anulować ustawienie timera.

Dotknij "       "

raz, wtedy

zobaczymy ikonę

"      "  będzie

migać.

1 miga 2 miga

Dotknij i przytrzymaj "     " przez 2s

aby wyłączyć samowyzwalacz dla

drugiego okresu działa.

Dotknij"  "

by wyjść

Czasomierz (timer) 

został odwołany.

Aby  anulować funkcję TIMER należy wykonać kroki opisane poniżej:

Dotknij "      " raz, 

ikona "   "  będzie 

migać.

1 miga.

Dotknij "         " 

ponownie,

godzina będzie 

migać.

cyfra godzin

miga.

Dotknij i przytrzymaj "       " przez 

2s aby anulować pierwszy okres 
automatycznej pracy.

Dotknij "        ", 

możesz sprawdzić 
ustawienia

Dotknij "        ", 

możesz sprawdzić

ustawienia

Dotknij "     ", by wrócić do pierwszego 
okresu funkcji TIMER , jest on anulowany.

Dotknij ”      ”
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Czas rozpoczęcia 
został anulowany

Miga

Dotknąć "    "

aby wyjść

Gdy urządzenie jest uruchomione, należy dotknąć i przytrzymać ikonę "       " przez 2 sekundy. 
Można wtedy sprawdzić czasy rozpoczęcia i zakończenia automatycznej pracy używając 
ikon  "      " lub "       ". Aby wyjść należy dotknąć ikonę         
Jeśli jest brak działania przez 20 s, nastąpi automatycznie wyjście.

Na przykład:

Dotknąć 

i przytrzymać
"      " 

przez 2 sekundy.

Dotknąć   "      " 
aby wyjść.

Dotknąć "     " lub

"       ", 

Aby sprawdzić  
ustawienia czasu.

5.2.6  Sprawdzanie funkcji TIMER

Dotknij i przytrzymaj ikonę "       " przez 5 s, aby zablokować i odblokować przycisk panela.

Dotknij i przytrzymaj 

"     "   5s.

przycisk panela  jest 

zablokowany.

Gdy urządzenie jest uruchomione, naciśnij i przytrzymaj "          " przez 2 sekundy, ikonę "          " 

pojawi się na wyświetlaczu, pokaże dolna temperatura (dolna temperatura zbiornika). 

Taka temperatura będzie pokazana przez 10s lub aby wyjść, można dotknąć "           ", 

Dotknij i przytrzymaj "       " 

przez 2s

Dotknij "       ", aby wyjść.

5.2.7  Przycisk blokady panela

5.2.8  Dolna Kontrola temperatury 
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The starting time 

has been cancelled.

Flashing

Tap " "

to exit.

Gdy urządzenie jest uruchomione, naciśnij i przytrzymaj "       " przez 2 sekundy, następnie 

można zobaczyć początkowy czas w różnych okresach, działa migając na przemian  i kończąc. 

Ponadto, możemy sprawdzić, dotykając  ikonę "      " lub "       ". Można dotknąć "       ", aby wyjść. 

Jeśli jest brak działania przez 20 s, nastąpi wyjście automatycznie z programu.

Na przykład:

Dotknij i 

przytrzymaj

"      " 

przez 2 sekundy.

Tap "    " to exit.

Dotknij "     " lub

"       ", 

Aby sprawdzić

inne ustawienie

czasu.

5.2.6  Sprawdzanie timera

Dotknąć i przytrzymaą ikonę "       " przez 5 s, aby zablokować i odblokować panel dotykowy.

Dotknąć i przytrzymać 

"     " przez  5s.

ikona informująca 
o zablokowanym panelu

Gdy urządzenie jest uruchomione, dotknąć i przytrzymać ikonę "      " przez 2 sekundy.
Zostanie wyświetona ikona "            "  i widoczna będzie temperatura w dolnej części 
zbiornika.  Wskazanie będzie widoczne przez 10 sekund. Dotknięcie ikony        w dowolnym
momencie powoduje anulowanie operacji.

Dotknąć i przytrzymać "       " 

przez 2 sekundy.

Dotknąć "       ", aby wyjść.

5.2.7  Przycisk blokady panelu dotykowego

5.2.8  Sprawdzanie temperatury wody w dolnej części zbiornika
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5.2.9   Stan awarii.

5.3. Parametr.

Znaczenie Domyślnie Uwagi

Temperatura docelowa 55 ˇC regulowana

ilość usterek

Kod awarii

Dotknąć "       " lub "       "

aby sprawdzić kody

25 26

6.Konserwacja i naprawa

6.1 Konserwacja

Sprawdzaj często dopływ wody i otwór wentylacyjny , aby uniknąć braku wody lub 

powietrza w obiegu wody. Czyść filtr wody okresowo do utrzymania dobrej jakości wody. 

Brak wody i brudna woda może spowodować uszkodzenie urządzenia.Pompa ciepła 

uruchomi pompę wody na 72 godzin, gdy nie jest uruchomiona, aby uniknąć zamarzania.

Przechowuj urządzenie w takim miejscu które jest suche i czyste, i ma dobrą wentylację. 

Czyść wymiennik ciepła  1 lub 2 miesięcy by utrzymać dobre tempo wymiany ciepła i 

oszczędność energii.

Sprawdź część jednostki i ciśnienie układu. Wymień część która ulegnie awarii, jeśli 

istnieje, i naładuj czynnik chłodniczy jeśli jest to konieczne.

Jeśli pompa ciepła nie jest używana przez dłuższy czas, należy spuścić całą wodę w 

jednostce i uszczelnić jednostkę do prawidłowego utrzymania .  Proszę spuścić wodę z 

najniższego punktu wymiennika ciepła, aby uniknąć zamarznięcia w zimie.  Konieczne 

jest napełnienie do pełna wody i kontrola przed ponownym uruchomieniem pompy.

Sprawdź zasilanie i instalację elektryczną, upewnij się, że elementy elektryczne I 

okablowanie jest poprawne. Jeżeli znajduję się jakaś wadliwa część lub pojawia się 

nieprzyjemny zapach konieczna jest wymiana.

Nie wyłączaj urządzenia podczas aktywnej pracy, lub jeżeli woda w rurze zamarznie i 

podzieli rurę. Nie odpowiemy za to uszkodzenie.
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5.2.9 Awaria !

5.3. Parametry

Znaczenie Domyślny Uwagi

Temperatura docelowa 55ˇ regulowana

Kod Awarii, błędu

ilość usterek

Dotknij "        " lub

"        ", Aby sprawdzić kody

25 26

6. Konserwacja i naprawa.

6.1 Konserwacja

Sprawdzać dopływ, aby uniknąć braku wody . Systematyczne czyścić filtr wody. 

Brak wody i brudna woda może spowodować uszkodzenie urządzenia. 
Przechowywać urządzenie w takim miejscu, które jest suche, czyste i ma dobrą wentylację. 

Regularnie czyścić wymiennik ciepła  aby utrzymać dobrą sprawność wymiany ciepła.
Okresowo sprawdzać elementy pompy ciepła i ciśnienie freonu w układzie. 
Wymieniać części które się zużyły lub uległy awarii. 
Napełnić układ freonem jeśli nastąpi wyciek.

Jeśli pompa ciepła nie będzie używana przez dłuższy okres, należy spuścić całą wodę ze 

zbiornika . Przed ponownym uruchomieniem należy koniecznie napełnić zbiornik wodą. 

Sprawdzać zasilanie i instalację elektryczną. 

Nie wyłączaj urządzenia podczas pracy układu chłodniczego. Może to doprowadzić do 
zamarznięcia i rozszczelnienia układu.
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6.2  KODY BŁĘDÓW

W przypadku awarii, prosimy zapoznać się z poniższą tabelą:

P01

Błąd wskazania 
górnej temperatury wody P02

Błąd temp. wymiennika

P04

P05

P07

E01

E02

E03

E04

E07

E19

E29

Błąd wskazania
temperatury otoczenia

Ochrona przed zbyt
wysokim ciśnieniem

Ochrona przed zbyt niskim 
ciśnieniem

Awaria przepływu wody

Ochrona nagzrzewnicy 
elektrycznej 

Ochrona przed 
zamarzaniem

Ochrona przed 
zamarzaniem , poziom 1

Ochrona przed 
zamarzaniem, poziom 2

P09

Błąd temperatury freonu

Błąd  czujnika 
przeciwzamrożeniowego

Błąd wskazania 
dolnej temperatury wody

Awaria Wyświetlacz Usterka Rozwiązanie

Czujnik jest rozwarty lub nastąpiło 
zwarcie

Czujnik jest rozwarty lub nastąpiło 
zwarcie 
Czujnik jest rozwarty lub nastąpiło 
zwarcie  
Czujnik jest rozwarty lub nastąpiło 
zwarcie  

Czujnik na parowniku jest rozwarty 
lub nastąpiło zwarcie

Ciśnienie na tłoczeniu jest zbyt wysokie

Ciśnienie na ssaniu jest zbyt niskie

Brak wody 
lub woda jest zanieczyszczona

Temperatura otoczenia jest zbyt niska

Temperatura otoczenia jest zbyt niska

Zbyt mały przepływ wody.
Za małe ciśnienie wody.

Sprawdzić lub wymienić czujnik 
dolnej temperatury wody

Sprawdzić lub wymienić czujnik  
temperatury otoczenia

Sprawdzić lub wymienić  czujnik 
temperatury parownika

Sprawdzić presostat wysokiego 

ciśnienia. 

Sprawdzić presostat niskiego 
ciśnienia

Sprawdź wielkość przepływu wody
i układ pompowy.

6.Konserwacja i Naprawa
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7.Dodatki

Załącznik nr 1. Zarząd kontroli dostępu

HW202

1

2

3

4

13

12

11

10

9

8

7

6

5

14

CN2
Do programowania

GND+5V

To EEV

Do modułu Wi-Fi Antena do sieci Wi-Fi

Do kondensatora

Sprawdzić lub wymienić czujnik 
górnej temperatury wody

Sprawdzić lub wymienić czujnik  
temperatury wymiennika

Sprawdzić lub wymienić czujnik  
temperatury otoczenia

Sprawdzić lub wymienić czujnik  
przeciwzamrożeniowy

Sprawdź wielkość przepływu wody
i układ pompowy.

Zbyt mały przepływ wody.
Za małe ciśnienie wody.

Sprawdź wielkość przepływu wody
i układ pompowy.
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6.2  KODY BŁĘDÓW

W przypadku jakichkolwiek awarii, prosimy zapoznać się z poniższą tabelą:

P01

Pełno wody
Brak temperatury

P02

Rura /brak temperatury

P04

P05

P07

E01

E02

E03

E04

E07

E19

E29

Otoczenie
Brak temperatury

Czynnik chłodniczy wchł-
ania. Brak temperatury

Ochrona wysokiego 
ciśnienia

Zabezpieczenie niskiego 
ciśnienia

Awaria przepływu wody

Nagrzewnica elektryczna
przegrzanie ochrony

Ochrona przed 
zamarzaniem

Przed zamarzaniem 
ochrona poziomu 1

Przed zamarzaniem 
ochrona poziomu 2

P09
Przed zamarzaniem 
Temp. brak

Dno wody
Brak temperatury 

Awaria Wyświetlacz Usterka Rozwiązanie

Dolna temperatura wody. Czujnik jest 
otwarty lub występuje zwarcie

Górna temp. wody. Czujnik jest
otwarty lub występuje zwarcie
Temp. otoczenia. Czujnik jest 
otwarty lub jest zwarcie
Temp. rury. czujnik jest
otwarty lub jest zwarcie
Temp. parownika. czujnik
  jest rozwarty

Ciśnienie spalin jest wysokie,wysokie 
ciśnienie przełącznika działania

Ciśnienie ssania jest za niskie,
Wyłącznik ciśnieniowy, działa słabo

Brak wody lub zanieczyszczona woda
w systemie wodnym

Temperatura otoczenia jest zbyt niska

Temperatura otoczenia jest zbyt niska

Wielkość przepływu wody nie 
wystarcza, różnica ciśnienia w 
instalacji wody jest niewielka

Wielkość przepływu wody nie 
wystarcza, różnica ciśnienia w 
instalacji wody jest niewielka

Sprawdzić lub zmienić dolną 
Temp. wody czujnika

Sprawdzić lub zmienić górną
temperaturę wody czujnika

Sprawdzić lub zmienić 
temp. otoczenia. czujnika
Sprawdzić lub zmienić
temp. rury. czujnika

Sprawdzić lub zamienić temp.
czujki parownika

Sprawdź wyłącznik wysokiego 

ciśnienia,obwód powrotny 

Sprawdź wyłącznik niskiego 
ciśnienia i układ chłodzenia 
powrotnego

Sprawdź wielkość przepływu wody,

pompa wody uległa awarii lub nie

Sprawdzić wielkość przepływu, 
system wody jest zablokowany 
lub nie

Sprawdzić wielkość przepływu, 
system wody jest zablokowany 
lub nie

Temperatura przeciwzamrożeniowa. 
Czujnik jest otwarty lub zwarcie

Sprawdzić lub dokonać zmiany
Temp. czujnika przed zamarzaniem 

6.Konserwacja i Naprawa
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7.Załączniki
Załącznik nr 1. Płyta sterująca.

HW202

1

2

3

4

13

12

11

10

9

8

7

6

5

14

CN2
Do programowania

GND+5V

To EEV

Do modułu Wi-Fi Antena do sieci Wi-Fi

Do kondensatora

1

2

3

4

OUT2

OUT4

OUT3

OUT1

I D 01 

7

8

D 05 

D 04 

D 03 

5

NET GND 12V

OUT5

6

AI02
AI03
AI04

AI05

AI06

D 06 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Określenie portów 
Sprężarka (wyjście) (220-230V)

Grzałka (wyjście) 220-230V AC

Zawór cztero-drogowy (wyjście) (220-230V) 
Wysokie obroty wentylatora / pompa (wyjście) 

220-230VAC

ZnakLP.

D 02 

AI01

 I

 I

 I

 I

 I

20 CN6
Czujnik temperatury  solarów 
Wskaźnik pracy / pompa cyrkulacyjna / pompa solarna

Niskie obroty wentylatora /  pompa cyrkulacyjna /pompa  
odzysu  / chłodzenie (wyjście) (220-230V) 
Uziemienie

Pilot zdalnego sterowania
Pilot ON/OFF
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie niskiego ciśnienia

Zabezpieczenie wysokiego ciśnienia
(zapas) 
Zabezpieczenie przepływu wody
Czujnik temperatury otoczenia (wejście)

Czujnik temperatury / dół zbiornika (wejście)

Czujnik temperatury / góra zbiornika (wejście)
Czujnik twemp. ężownicy / czujnik przeciwzamrożeniowy

Czujnik temperatury ssania 

AC-N
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7.Dodatki

Załącznik nr 2. Użyj przed przegrzaniem protektora

Protektor przeciw-przegrzaniu jest używany do zapewnienia bezpieczeństwa przed przegrzaniem 

temperatury zbiornika wewnątrz gdy jest zbyt wysoka a regulator pompy ciepła jest poza kontrolą. 

Gdy temperatura w zbiorniku osiąga wartość działania układu zabezpieczającego, 

zasilanie zostanie odcięte. Ma być kasowany ręcznie, tak aby jednostka wraciła do normy. 

Operacja wygląda następująco:

poluzować śruby i otworzyć pokrywę

Naciśnij czerwony przycisk, 

aby zresetować pokrywę 

ochrony protektora

Uważaj na porażenie prądem po naciśnięciu czerwonego przycisku.

Ostrzeżenie

29

7. Załączniki

Załącznik nr 2. Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie na wypadek niekontrolowanego wzrostu temperatury wody w zbiorniku. 
W przypadku zadziałania tego zabezpieczenia, prąd zostanie odcięty od urządzenia. 
Pracę pompy można pzrzywrócić manualnie poprzez wykonanie poniższej operacji:

poluzować śruby i otworzyć pokrywę

Nacisnąć czerwony przycisk, 

aby zresetować zabezpieczenie

Ostrzeżenie

Zachować ostrożność przed  porażenie prądem po naciśnięciu czerwonego przycisku.
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7.Dodatki

Załącznik nr 1. Zarząd kontroli dostępu

1

2

3

4

OUT2

OUT4

OUT3

OUT1

D 01 

7

8

D 05 

D 04 

D 03 

5

N1-N5

OUT5

6

T01 GND

T02 GND

T03 GND

T04 GND

T05 GND

D 06 Czujnik przepływu zabezpieczenia

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Grzałka (wyjście) 220-230V AC

Wysokie obroty wentylatora / 

Źródło pompy (wyjście) 220-230VAC

Znak

Zawór cztero-drogowy (wyjście) (220-230V)

Sprężarki (wyjście) (220-230V)

Pilot zdalnego sterowania

Zdalne ON / OFF

(Zapasowy)

Ochrona wysokiego ciśnienia

Zabezpieczenie niskiego ciśnienia

Wskaźnik ruchu / obieg pompy / pompa solarna

Niskie obroty wentylatora / obieg pompy /pompa solarna

odzysk Pompy / Chłodzenie (wyjście) (220-230V)

LP. Określenie portów

D 02 Zabezpieczenie przed przegrzaniem

CN8

I

I

I

I

I

I

20 T06 GND Czujnik temp. słonecznej (wejście)

Temp. ssania. czujnik (wejście)

Wężownica Temp. Czujnik / przeciwzamrożeniowy 

czujnik (wejście)

Zbiornik górny czujnik temp. ( wejście)

Zbiornik dolny Czujnik temp. (wejście)

Temperatura pracy. czujnik (wejście)

Uziemienie

OUT6

CodeŁ20140603-0001










