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Uwaga - przeczytaj w
pierwszej kolejności

Użyte symbole
W instrukcji obsługi używane są następujące
symbole. Ich znaczenie jest następujące:

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje na temat
zakupionego urządzenia, należy ją traktować jak część pompy
ciepła i przechowywać w pobliżu. Nie powinno się jej wyrzucać
przed końcem eksploatacji, a w przypadku przekazania pompy
ciepła w inne ręce, instrukcję należy przekazać następnemu
właścicielowi lub użytkownikowi.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy albo z urządzeniem
należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, a w
szczególności rozdział dotyczący bezpieczeństwa. Wskazówki i
uwagi z niniejszej instrukcji powinny być przestrzegane w
całości - nie należy ich traktować wybiórczo.
W przypadku, gdyby jakiekolwiek opisy w niniejszej instrukcji
okazały się niejasne lub niezrozumiałe prosimy o kontakt z
serwisem lub lokalnym biurem sprzedaży.
Ponieważ instrukcja przeznaczona jest dla więcej niż jednego
typu urządzenia, należy się kierować parametrami i
wskazówkami dotyczącymi danego typu pompy ciepła.
Instrukcja ta jest przeznaczona wyłącznie do celów związanych
z instalacją i użytkowaniem pompy ciepła. Informacje w niej
zawarte są prawnie chronione i nie wolno ich bez pisemnej
zgody producenta w jakiejkolwiek formie reprodukować,
powielać, umieszczać na nośnikach elektronicznych bądź
tłumaczyć na inne języki - ani w całości, ani częściowo.

Informacje dla użytkowników.
Informacje lub instrukcje dla instalatorów.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Oznacza
bezpośrednio
grożące
niebezpieczeństwo, które prowadzi do ciężkich
uszkodzeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE!
Oznacza możliwość zaistnienia niebezpiecznej
sytuacji, która może prowadzić do ciężkich
uszkodzeń ciała lub śmierci.
UWAGA!
Oznacza możliwość zaistnienia niebezpiecznej
sytuacji, która może doprowadzić do lekkich
uszkodzeń ciała.
UWAGA!
Oznacza możliwość zaistnienia niebezpiecznej
sytuacji, która może doprowadzić do szkód
rzeczowych.
WSKAZÓWKA
Ważna informacja

PORADA
Oznacza poradę dotyczącą oszczędnego
użytkowania urządzenia.
Odwołanie do innych części instrukcji obsługi.
Odwołanie do innych
przygotowanych przez producenta.
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Bezpieczeństwo

Zakres zastosowania
Urządzenie należy użytkować
przeznaczeniem, to znaczy:

wyłącznie

zgodnie

z

•
do celów grzewczych (C.O.)
•
do przygotowania C.W.U.
Pompa ciepła może pracować tylko w zakresie określonym
parametrami technicznymi.

Przegląd: „Dane techniczne / zakres dostawy”

WSKAZÓWKA
Poinformuj firmę odpowiedzialną za dostawy
zasilania o korzystaniu z pompy ciepła lub systemu
pomp ciepła.
OSTRZEŻENIE
Urządzenie nie nadaje się do użytkowania w
systemach sieci IT.

Ograniczenia gwarancji
Producent nie odpowiada za szkody powstałe wskutek
niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania pompy ciepła.
Gwarancja producenta traci swą ważność także, gdy:
•
•
•

•

prace przy urządzeniu lub jego komponentach
są przeprowadzane niezgodnie z zaleceniami
niniejszej instrukcji lub niewłaściwie
urządzenie lub jego komponenty nie zostały
prawidłowo zabezpieczone
przy urządzeniu lub jego elementach
prowadzono prace, które nie zostały opisane w
niniejszej instrukcji, a nie uzyskano na nie
pisemnej zgody producenta
przebudowano lub wymieniono komponenty
urządzenia bez wyraźnej, pisemnej zgody
producenta.

Urządzenie jest całkowicie bezpieczne, jeżeli jest obsługiwane
zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcja oraz wykonanie
urządzenia odpowiadają dzisiejszemu stanowi techniki, spełniają
właściwe przepisy DIN/VDE oraz przepisy bezpieczeństwa.
Każda osoba przeprowadzająca prace przy urządzeniu powinna
przed ich rozpoczęciem przeczytać i zrozumieć instrukcję
obsługi. Dotyczy to także osób, które takie lub podobne
urządzenia w przeszłości już instalowała lub obsługiwała bądź
była przeszkolona w tym zakresie przez producenta.
Każdy, kto przeprowadza prace przy urządzeniu, musi
przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz
nosić właściwą odzież ochronną.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Wszelkie prace elektryczne powinni
przeprowadzać
wyłącznie
wykwalifikowani
instalatorzy.
Przed otworzeniem urządzenia odłączyć zasilanie i zabezpieczyć
się przed przypadkowym jego ponownym włączeniem!
UWAGA
W przypadku stosowania urządzenia w systemach
3~230V, zwróć uwagę na to, że wyłącznik
różnicowoprądowy (RCCB) musi być AC-DC (prąd zmienny –
prąd stały).
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Tylko wykwalifikowany personel (inżynierowie
chłodnictwa, grzewnictwa, elektrycy) może
przeprowadzać prace przy urządzeniu i jego
komponentach.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwrócić uwagę na naklejone
ostrzeżenia.

na

urządzenie

Zgodność z normami
WE
Urządzenie jest opatrzone znakiem CE

Światedctwo zgodności z normami WE
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OSTRZEŻENIE
Urządzenie
napełnione
jest
środkiem
chłodniczym!
Wyciek środka chłodniczego zagraża zdrowiu
oraz środowisku naturalnemu. I dlatego w takiej
sytuacji należy:
- wyłączyć urządzenie
- powiadomić autoryzowany serwis
UWAGA
Ze względu na techniczne bezpieczeństwo
przewód zasilający wyjmować z gniazdka tylko
w przypadku, gdy przeprowadzane są prace
przy otwartym urządzeniu.

UWAGA
W obszarze wydmuchu powietrza temperatura jest
niższa od temperatury otoczenia o ok. 5°C. W
określonych warunkach klimatycznych może się
tam w związku z tym tworzyć warstwa lodu. Pompę ciepła
należy tak ustawić, aby wydmuch powietrza nie był skierowany
na chodnik.

Serwis
Informacje techniczne możecie Państwo uzyskać od naszego
instalatora, serwisu lub lokalnego biura handlowego.

Patrz: „Serwis”
UWAGA
Pompę ciepła należy ustawić na zewnątrz
budynku. Również jako źródło ciepła można
wykorzystywać
wyłącznie
powietrze
zewnętrzne.
Strona
zasysająca
oraz
wydmuchująca powietrze muszą zostać wolne nie wolno ich zastawiać ani przysłaniać.
Rysunek wymiarowy oraz plan ustawienia
odpowiedniego modelu urządzenia.

OSTRZEŻENIE
Nigdy nie włączaj urządzenia jeśli usunięte są
osłony powietrzne.

UWAGA
Nie wolno łączyć pompy ciepła z instalacją
wentylacyjną - nie można wykorzystywać
schłodzonego
powietrza
do
celów
klimatyzacyjnych.

Gwarancja
Warunki gwarancji znajdziecie Państwo w dokumentach zakupu
oraz w niniejszej instrukcji.
WSKAZÓWKA:
Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą w sprawie
gwarancji.

Utylizacja
Przy wycofywaniu z użytku starych urządzeń należy
przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących recyclingu
i utylizacji substancji chemicznych, materiałów oraz
komponentów urządzeń chłodniczych.

„Demontaż”

UWAGA
Powietrze w pobliżu miejsca ustawienia, a
szczególnie
powietrze
wykorzystywane
bezpośrednio jako dolne źródło ciepła nie może
zawierać czynników powodujących korozję!
Obecność w powietrzu agresywnych substancji (jak amoniak,
siarka, chlor, sól, spaliny…) może spowodować nieodwracalne
uszkodzenia komponentów pompy ciepła!!
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Zasada działania pompy
ciepła
Pompy ciepła pracują na podobnej zasadzie, jak lodówki,
wykorzystują jednak przy tym ciepło, nie chłód. Lodówka
pobiera ciepło z produktów żywnościowych i oddaje je na
zewnątrz poprzez lamele na tylnej ściance.
Pompa ciepła pobiera ciepło otoczenia, zgromadzone w
powietrzu, gruncie lub wodzie gruntowej. To odzyskane ciepło
jest przekazywane przez pompę ciepła do wody grzewczej.
Nawet przy bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej pompa
ciepła jest w stanie pobrać wystarczającą ilość ciepła, żeby
ogrzać budynek.
Przykładowy szkic pompy ciepła glikol/woda z ogrzewaniem
podłogowym:

Licznik energii
W niektórych krajach przepisy wymagają wyposażenia instalacji
z pompą ciepła w miernik ilości energii, szczególnie w
przypadku pomp powietrze/woda. W naszej ofercie znajdują się
również pompy ciepła ze zintegrowanym miernikiem ilości
energii HQR.
Dla pomp ciepła solanka/woda lub woda/woda ilość ciepła może
być liczona jeżeli temperatura zasilania jest ≥ 35 °C. HQR
rejestruje ilość energii cieplnej (grzewczej i C.W.U) przekazanej
do budynku. W pompach ciepła z licznikiem energii, analiza jest
przeprowadzana przy pomocy regulatora. Regulator wyświetla
energię termiczną, która zamieniana jest w systemie cieplnym na
kWh.

Praca pompy ciepła
Państwa decyzja o zastosowaniu pompy ciepła ma duży wkład w
ochronę środowiska poprzez obniżenie emisji i zmniejszenie
zużycia energii pierwotnej. Całą instalacją opartą na pompie
ciepła steruje się za pomocą panelu sterującego regulatora.
Możesz obsługiwać i kontrolować system pompy ciepła przy
pomocy elementu sterującego grzaniem oraz przy pomocy
regulatora pompy ciepła.
WSKAZÓWKA
Upewnij się czy regulator został prawidłowo
zaprogramowany.

Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła
oraz C.O.
4 ⁄4 = energia użyteczna
ca. 3 ⁄4 = energia pobierana z otoczenia
ca. 1⁄4 = doprowadzana energia elektryczna

Zakres zastosowania
Każda pompa ciepła może być zastosowana do ogrzewania tak
nowo wybudowanych budynków, jak i modernizowanych - z
zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących przepisów,
warunków otoczenia i granic zastosowania.

Przegląd: “Dane techniczne/zakres dostawy”.
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Aby Państwa pompa ciepła działała efektywnie, należy zwrócić
uwagę na następujące punkty:

PORADA
Zalecamy unikanie niepotrzebnie wysokich
temperatur na zasilaniu.
Niższa temperatura przepływu C.W.U zwiększa
wydajność systemu.

PORADA
Przy wprowadzaniu świeżego powietrza, nie
pozostawiaj otwartych okien przez dłuższy czas.
Zaoszczędzisz energię i zmniejszysz koszty
ogrzewania.
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Czyszczenie urządzenia
Górne powierzchnie zewnętrznych ścianek urządzenia można
myć mokrym ręcznikiem i dostępnymi w zwykłym handlu
środkami czyszczącymi.
W żadnym wypadku nie wolno czyścić powierzchni urządzenia
środkami do szorowania, bądź zawierającymi kwasy albo chlor.
Takie środki mogą uszkodzić powierzchnię obudowy, co z kolei
może spowodować szkody techniczne w samym urządzeniu.

Przeglądy pompy ciepła

Sugerujemy podpisanie odpowiedniej umowy z firmą zajmującą
się instalacjami grzewczymi

CZYSZCZENIE I MYCIE CZĘŚCI
URZĄDZENIA
UWAGA
Czyszczenie
komponentów
powinien
przeprowadzać autoryzowany instalator lub
serwisant. Używać tylko zalecanych przez
producenta środków czyszczących.

Obieg chłodniczy pompy ciepła nie wymaga regularnych
przeglądów.

Po wyczyszczeniu skraplacza środkami chemicznymi należy go
dokładnie wypłukać i zneutralizować resztki. Przy
przeprowadzaniu tych czynności prosimy zwrócić uwagę na
dane techniczne producenta wymiennika ciepła.

W niektórych krajach obowiązuje zarządzenie (EG 842/2006 z
17.05.2006) nakładające obowiązek regularnych kontroli
szczelności niektórych typów pomp ciepła i prowadzenia
ewidencji takich kontroli!

Awarie

Obowiązek ten zależy od tego, czy obieg chłodniczy jest
hermetyczny i od ilości czynnika chłodniczego! Pompy ciepła o
zawartości czynnika poniżej 3kg nie podlegają takiemu
obowiązkowi.
Ewidencja przeglądów pomp ciepła, rozdział:
„Informacje dotyczące użytkowania ewidencji”.

Części składowe obiegu grzewczego oraz dolnego źródła ciepła
(zawory, naczynia wzbiorcze, pompy obiegowe, filtry) powinny
być raz do roku przeglądane przez wykwalifikowanego
instalatora.
Wlot i wylot powietrza należy regularnie (odstępy czasowe
zależne od miejsca ustawienia) sprawdzać pod kątem
zanieczyszczeń i w razie konieczności czyścić.
UWAGA
Należy regularnie kontrolować, czy ustawienie
odpływu kondensatu (tacka kondensatu wewnątrz
pompy ciepła i odpływ na zewnątrz) nie została zanieczyszczona
w stopniu uniemożliwiającym swobodny odpływ kondensatu.

W przypadku awarii możecie Państwo odczytać jej przyczynę
dzięki programowi diagnozującemu regulatora pompy ciepła.
Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła i c.o.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Wszelkie prace naprawcze oraz serwisowe może
przeprowadzać
tylko
autoryzowana
firma
serwisowa.
Patrz: „Serwis”

Proszę zwrócić uwagę, że komunikat o błędzie nie pojawi się w
przypadku, gdy ogranicznik temperatury zamontowany na
grzałce zadziałał i wyłączył grzałkę (dotyczy niektórych typów
urządzeń).
„Rozruch“, sekcja „Ogranicznik temperatury“

Oblodzenie kratki ochronnej.
Przy temperaturach poniżej punktu zamarzania i wysokiej
wilgotności powietrza może dojść do tworzenia się warstwy lodu
na kratkach ochronnych osłon powietrznych. Aby umożliwić
prawidłową pracę pompy ciepła należy regularnie usuwać
gromadzący się lód.
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Zakres dostawy
AP -AW30-25E do AP -AW30-31E (dwa
opakowania):
Opakowanie 1:

WYPOSAŻENIE
NIEZBĘDNE
FUNKCJONOWANIA

DO

UWAGA
Stosować tylko oryginalne wyposażenie, dostarczone
przez producenta pompy ciepła.
Regulator pompy ciepła i c.o. oraz przewody sterowania i
czujnika są wymagane do obsługi urządzenia i należy zamawiać
je osobno.
Pompa ciepła jest urządzeniem działającą prawidłowo wyłącznie
z regulatorem pompy ciepła i c.o. oraz z przewodami sterowania
i czujnika.

Osłony powietrzne (ilość: 2, każda w osobnej
paczce).
Paczka 1:

Regulator pompy ciepła i c.o. (do montażu na ścianie).
Przewody sterowania i czujnika oferujemy w rożnych
długościach w zależności od zapotrzebowania.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Wyposażenie instalacyjne (tłumienie drgań) do pomp ciepła
powietrze/woda w ustawieniu zewnętrznym musi być osobno
zamówione.
Urządzenie podstawowe (ilustracja przedstawia jako przykład
AP-AW30-25E z w pełni hermetycznie zamkniętym
kompresorem, wszystkimi elementami związanymi z
bezpieczeństwem służącymi do kontroli obiegu chłodniczego
oraz wężami do odpływu kondensatu (podłączone po stronie
pompy ciepła).
Na samym początku należy sprawdzić

Sprawdź przesyłkę w poszukiwaniu śladów zniszczenia

W przypadku AP-AW30-31E, należy samodzielnie wybrać
grzałki elektryczne i zamówić je oddzielnie.

Ustawienie i montaż
Podczas wykonywania pracy należy zwrócić uwagę na poniższe
punkty:
WSKAZÓWKA
Przestrzegać wszelkich przepisów, w tym dotyczących
bezpieczeństwa, obowiązujących w danym kraju.

Sprawdź czy przesyłka jest kompletna…
Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowe przesyłki muszą być
natychmiast zgłoszone.
WSKAZÓWKA
Zwróć uwagę na model urządzenia

Przegląd: „Dane techniczne/zakres dostawy”.

8
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NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Tylko wykwalifikowani instalatorzy mogą
instalować i podłączać pompy ciepła!!

UWAGA
Nie uszkodzić przyłączy hydraulicznych.

WSKAZÓWKA:
Zwracaj uwagę na poziom hałasu konkretnego
modelu.

UWAGA
Urządzenia nie wolno przechylać w żadnym
kierunku o więcej niż 45°.

USTAWIENIE
Patrz „Dane techniczne/zakres dostawy“, sekcja
„Głośność“ oraz „Poziom hałasu“.

MIEJSCE USTAWIENIA
UWAGA!
Ustawiaj urządzenie wyłącznie na zewnątrz
budynku

Patrz wymiary i plany ustawień konkretnego typu.

TRANSPORT
USTAWIENIA

NA

MIEJSCE

Aby uniknąć szkód podczas transportu urządzenie powinno
pozostać w opakowaniu aż do ustawienia w miejscu
przeznaczenia.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Urządzenie powinno być transportowane przez
więcej niż jedną osobę. Prosimy zwrócić uwagę na
wagę urządzenia.

Patrz „Dane techniczne/ Zakres dostawy“, sekcja
„Ogólne dane urządzenia“.

Pompę ciepła ustawić na nośnym, trwałym i poziomym podłożu.
Należy się przy tym upewnić, że fundament wytrzyma wagę
pompy ciepła - właściwym materiałem będą na przykład płyty
chodnikowe albo beton. W obszarze wylotu powietrza
powierzchnia powinna przepuszczać wodę.
UWAGA
W obszarze wylotu powietrza panuje temperatura ok.
5 K poniżej temperatury otoczenia. W związku z tym
w określonych warunkach klimatycznych może się
tam tworzyć warstwa lodu. Pompę ciepła należy tak
ustawić, aby wylot powietrza nie był skierowany na
ciągi komunikacyjne.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Do ustawienia urządzenia potrzebnych jest kilka
osób.

WSKAZÓWKA:
Bezwzględnie przestrzegać planu ustawienia danego
typu pompy ciepła.

Patrz - plany ustawienia.

WSKAZÓWKA:
Urządzenie należy tak ustawić, aby pozostawić
swobodny dostęp do strony serwisowej (przód).

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Podczas transportu i zdejmowania pompy ciepła z
palety istnieje niebezpieczeństwo przechylenia i
wywrócenia się urządzenia, co może prowadzić do
szkód zdrowotnych i materialnych.
- Zastosuj odpowiednie środki zapobiegawcze, aby
wyeliminować ryzyko wywrócenia.

UWAGA
Nie używać do celów transportowych przyłączy
hydraulicznych ani części urządzenia.
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PODNOSZENIE
URZĄDZENIA
POMOCY PODNOŚNIKA
WSKAZÓWKA
Modele muszą być
podnośnika.

podnoszone

PRZY

przy

pomocy

Sposób postępowania.

Listwy boczne z drewnianej palety.
C Widok z boku 2
UWAGA
Obejmy przeprowadzić po bokach wentylatora, tak aby nie
naciskały na wentylator, kiedy są napięte.
Urządzenie podnieść podnośnikiem i ustawić na podeście,
upewniając się przy tym, że pompa stoi płasko i nie jest
przekrzywiona.

Obejmy poprowadzić pod urządzeniem. Aby zabezpieczyć
obudowę przed uszkodzeniem, należy pomiędzy nią a obejmy
włożyć listwy albo belki drewniane. Inną możliwością jest
demontaż obudowy (wskazówki - patrz „Mocowanie osłon
powietrznych“)…

A Widok z przodu (od strony
użytkownika)
B Widok z boku 1
OSTRZEŻENIE!
Obejm nie umieszczać zbyt blisko siebie, ani zbyt
blisko środka, aby nie przechylić pompy!

MONTAŻ OSŁON
POWIETRZNYCH
OSTRZEŻENIE!
W urządzeniu znajdują się ruchome części.
Dlatego przed dalszymi pracami należy przytwierdzić
obie osłony powietrzne.

O ile wcześniej nie robiono nic przy pompie, zdjąć dolne
części przedniej i tylnej strony obudowy…

Odkręcić obie śruby w dolnych częściach obudowy…
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Obudowy od góry uchylić do przodu, wyjąć z ram urządzenia i
odstawić w bezpieczne miejsce…

Zamontować osłony powietrzne
UWAGA!
Przed rozpoczęciem montażu
powietrznych folię ochronną.
1

zdjąć

z

osłon

Dolne osłony

Zdemontować górne części obudowy…

Osłony powietrzne zawiesić na górnej części ram urządzenia
przy pomocy mosiężnych tulejek…

Odkręcić obie śruby na dolnych krawędziach górnych części
obudowy…

Obudowy od dołu uchylić do przodu, wyjąć z ram pokrywy
górnej i odstawić w bezpieczne miejsce…

1 Otwór w osłonie
2 Mosiężna tuleja w ramie urządzenia

1 Pokrywa pompy
2 Górne części obudowy

Osłony przykręcić do ramy po stronie szafki z przełącznikami (=
strona serwisowa) oraz po stronie przyłącza wody…

Górna pokrywa jest przymocowana za pomocą górnych
części obudów. Po ich zdemontowaniu pokrywa nie jest niczym
przytwierdzona. Należy ją zdjąć i odstawić w bezpieczne
miejsce…
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MONTAŻ / PRZYŁĄCZENIE DO
INSTALACJI GRZEWCZEJ
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Przed otworzeniem urządzenia odłączyć zasilanie i
zabezpieczyć się przed przypadkowym jego
ponownym włączeniem!

UWAGA
Urządzenie podłączyć do systemu grzewczego
zgodnie z odpowiednim dla danego typu pompy
schematem hydraulicznym.
Pokrywę z powrotem położyć na ramach…

Patrz „Schematy hydrauliczne”

WSKAZÓWKA:
Sprawdzić, czy przekroje i długości rur obiegu
grzewczego są dobrane prawidłowo (łącznie z
przewodami pomiędzy pompą ciepła a budynkiem,
ułożonymi w ziemi!).

Górne części obudowy zawiesić, mocując do pokrywy i
przykręcając u dołu do ram…

WSKAZÓWKA:
Dobrane pompy obiegowe muszą mieć regulację
stopniową i wydajność zapewniającą przynajmniej
minimalny przepływ podany w danych technicznych
konkretnego urządzenia.

Patrz „Dane techniczne/ Zakres dostawy“, sekcja
„Obieg grzewczy“.
UWAGA
W instalacji hydraulicznej niezbędny jest zbiornik
buforowy, którego pojemność zależy od typu
urządzenia.

Osłony powietrzne są teraz zamontowane i można przystąpić do
prac instalacyjnych. Po ich zakończeniu należy przytwierdzić
dolne części obudowy. (patrz „Podłączenia elektryczne“,
„Przyłączenie przewodów sterowania i czujnika do pompy
ciepła“,

UWAGA
Przyłącza
do
pompy
zabezpieczyć
przed
przekręceniem, aby uniknąć uszkodzenia rur
miedzianych wewnątrz urządzenia.

)…
UWAGA
Przy dłuższej przerwie w pracach powinno się
zamocować dolne części obudowy.
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Obiegi grzewcze przed przyłączeniem do nich pompy
należy gruntownie wypłukać…
WSKAZÓWKA
Nieczystości i osad w obiegu grzewczym mogą
prowadzić do nieprawidłowej pracy lub awarii pompy

Upewnić się, że odpływ kondensatu jest zabezpieczony
przed zamarzaniem.
Plan ustawienia danego typu pompy.

ciepła.
Uszczelnić pustą rurę po stronie urządzenia.
Wyjście wody c.o. (zasilanie) oraz wejście wody c.o.
(powrót) zaopatrzyć w armaturę odcinającą po stronie pompy
ciepła…
WSKAZÓWKA
Dzięki montażowi armatury odcinającej skraplacz i
parowacz pompy ciepła mogą być w razie potrzeby
wypłukane.

UWAGA!
Płukanie kondensatora może
jedynie autoryzowany serwis.

przeprowadzać

Podłączenie do sztywnych rur obiegu grzewczego należy
wykonać za pomocą przyłączy elastycznych, dzięki czemu
uniknie się przenoszenia drgań na rury c.o.
WSKAZÓWKA
Wyposażenie tłumiące drgania jest dostępne w naszej
ofercie jako wyposażenie dodatkowe.

ODPŁYW KONDENSATU
Wytrącający się z powietrza kondensat musi zostać
odprowadzony za pomocą zabezpieczonego przed zamarzaniem
przewodu o średnicy min. 50 mm. Przy podłożu
przepuszczającym wodę dopuszcza się, aby rura kondensatu była
wprowadzona w ziemię pionowo na minimum 90 cm. Jeżeli
kondensat jest odprowadzany do kanalizacji lub drenażu, należy
zwrócić uwagę, aby rury doprowadzające były zabezpieczone
przed zamarzaniem i pochylone (nie ustawione pionowo).
Wprowadzenie kondensatu do kanalizacji jest dopuszczalne
jedynie poprzez ujście syfonowe, do którego musi być
zapewniony dostęp.

Zabezpieczenie
ciśnieniowe
Obieg c.o. musi zostać zgodnie z przepisami wyposażony w
zawór bezpieczeństwa i zbiornik wyrównawczy.
Ponadto należy zainstalować wymagane zawory zwrotne,
odcinające, armaturę do opróżniania i napełniania.

Zawór przelewowy
W instalację z buforem szeregowym koniecznie należy
wbudować zawór przelewowy, który zapewnia minimalny
przepływ c.o. przez pompę ciepła. Należy go tak zwymiarować,
aby ten przepływ był utrzymany także przy odciętych obiegach
grzewczych.

1 Połączenie wlotu C.W.U (powrót)
2 Połączenie odpływu C.W.U (zasilanie)
3 Wąż kondensatu

Wąż kondensatu ułożyć tak, aby nie stykał się z
przewodami środka chłodniczego
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Zbiornik buforowy
Do poprawnego działania układ hydrauliczny musi zawierać
także zbiornik buforowy, który zapewni minimalny czas pracy
pompy ciepła przy odciętych zaworach obiegów c.o. Niezbędną
pojemność bufora można wyliczyć ze wzoru:

WSKAZÓWKA
Powierzchnię wymiany ciepła należy tak dobrać, aby
przenieść moc grzewczą pompy ciepła przy możliwie
małej różnicy temperatur.

V Zbiornik buforowy = Minimalny zakres przepływu c.o. na godzinę

Zasobniki c.w.u. z naszej oferty są przeznaczone specjalnie do
współpracy z pompami ciepła i polecamy ich stosowanie.

10

Informacje na temat minimalnego przepływu c.o.
Patrz „Dane techniczne/ Zakres dostawy“, sekcja
Obieg c.o.“.
Przy pompach powietrze/woda w układzie monoenergetycznym
bufor należy podłączyć do wyjścia wody c.o. (zasilanie) przed
zaworem przelewowym.

Pompy obiegowe
UWAGA
Zwrócić uwagę na typ urządzenia.
Nie stosować pomp obiegowych z regulacją
elektroniczną.
Dozwolone są tylko pompy obiegowe c.o. i c.w.u. z regulacją
stopniową.

Przygotowywanie
c.w.u.
Przygotowywanie c.w.u. za pomocą pompy ciepła oznacza
podłączenie drugiego obiegu, równoległego do obiegu c.o. Przy
projektowaniu i instalacji należy zwrócić uwagę na to, aby
ładowanie wody użytkowej nie było poprowadzone przez bufor
obiegu c.o.
Patrz „schematy hydrauliczne”.

WSKAZÓWKA
Zasobnik c.w.u. podłączyć do instalacji w sposób
zgodny z odpowiednim schematem hydraulicznym.

Przyłącza elektryczne
Przy wszystkich wykonywanych pracach elektrycznych należy
przestrzegać następujących zaleceń:
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Prace elektryczne mogą wykonywać jedynie
uprawnieni instalatorzy.
Przed otworzeniem urządzenie odłączyć od zasilania
i zabezpieczyć przed przypadkowym ponownym
włączeniem!

OSTRZEŻENIE!
Przy instalacji oraz wykonywaniu wszelkich innych
prac związanych z elektrycznością należy
bezwzględnie
przestrzegać
obowiązujących
przepisów
EN, VDE oraz obowiązujących na terenie danego
kraju przepisów bezpieczeństwa.
Stosować się do technicznych warunków przyłączy,
określonych przez lokalny zakład energetyczny!

Zasobnik c.w.u.
Jeżeli pompa ciepła ma służyć również do przygotowywania
c.w.u., należy użyć specjalnych zasobników c.w.u. Pojemność
takiego zasobnika należy dobrać w ten sposób, aby także
podczas przerw w dostawie prądu dysponować odpowiednią
ilością ciepłej wody.
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PODŁĄCZENIE ZASILANIA
Aby podłączyć zasilanie nie jest konieczne otwieranie skrzynki
rozdzielczej. Odpowiednie gniazda znajdują się na tylnej stronie
urządzenia (stronie z przyłączami wody).
Sposób postępowania:

W przypadku gdy urządzenie jest zamknięte, otworzyć
obudowę…

„Przygotowanie do ustawienia”

Otworzyć gniazda…

UWAGA
Zasilanie pompy ciepła musi być zaopatrzone w
bezpiecznik trójfazowy z co najmniej 3
milimetrowym odstępem styków.
Zwróć uwagę na wielkość prądu rozruchowego.

Patrz „Dane techniczne / Zakres dostawy“, sekcja
„Elektryka“.

UWAGA
W przypadku stosowania urządzenia w systemach
3~230V, zwróć uwagę na to czy wyłącznik
różnicowoprądowy (RCCB) jest wyczulony na ACDC (prąd stały-zmienny).

PRZYŁĄCZENIE PRZEWODÓW
STEROWANIA I CZUJNIKA PO STRONIE
POMPY CIEPŁA
Połączenie pompy ciepła z regulatorem odbywa się za
pośrednictwem przewodów sterowania i czujnika. Podłączenie
następuje w skrzynce rozdzielczej po przedniej stronie
urządzenia.
Sposób postępowania:

1 Gniazdo grzałki
2 Gniazdo sprężarki

Przykręć przewody sterowania i czujnika do dwóch
połączeń z boku skrzynki elektrycznej z przełącznikami…

Podłączyć przewody zasilania do gniazd (przy modelu
AP-AW-31E grzałkę należy zamówić oddzielnie)…

Zamknąć gniazda…

Przewód zasilający w rurze ochronnej poprowadzić do
ściany budynku, a stąd dalej do skrzynki z bezpiecznikami…

Przewód zasilający należy podłączyć do źródła zasilania.

UWAGA
Sprawdzić kolejność faz. Nie wolno włączać pompy
bez upewnienia się, że zapewniono prawy kierunek
obrotów (dla sprężarki).

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian technicznych. 83054206bUK – Tłumaczenie instrukcji obsługi

NIBETM

15

Uszczelnij puste rury po stronie urządzenia…

Poprowadź przewody sterowania i czujnika do wnętrza
urządzenia przez specjalny kanał po stronie przyłącza wody…

Przykręć osłony do pompy ciepła…
Umieść dolne osłony pionowo w ramie, zamknij na górze i
przymocuj przy pomocy śrub…

1
1 Kanał dla przewodów sterowania i czujnika
Poprowadź przewody sterowania i czujnika na zewnątrz
urządzenia.

Urządzenie jest teraz zamknięte

WSKAZÓWKA:
Aby umożliwić rozstrojenie skrzynki elektrycznej z
przełącznikami w przypadku działań serwisowych,
przewody czujnika i kontrolne w pompie ciepła muszą
posiadać długość 15 cm

WSKAZÓWKA:
Przy urządzeniach z wbudowaną grzałką elektryczną jest
ona fabrycznie podłączona z maksymalną mocą (6kW
lub 9kW). Podczas instalacji można ją podłączyć do
zacisku Q5 (Q6), aby pracowała z mocą 2kW (3kW)
wzgl. 4 kW (6 kW).

Dalsze informacje
elektrycznej.

na

naklejce

na

grzałce

Zainstaluj przewody sterowania i czujnika w kanale do
punktu ich wejścia do budynku, a od tego miejsca do
regulatora pompy ciepła i c.o.
Podłącz przewody czujnika oraz regulatora pompy
ciepła i c.o zgodnie z diagramem połączeń terminalu
oraz diagramami obwodu konkretnego modelu…

Płukanie, napełnianie
oraz
odpowietrzanie
systemu
UWAGA
Przed pierwszym uruchomieniem w systemie nie
powinno znajdować się powietrze.

„Diagramy terminalu” oraz „Diagramy obwodu” dla
odpowiedniego modelu.

Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła i c.o.
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JAKOŚĆ WODY ORAZ
DODATKOWA WODA W
SYSTEMACH PRZYGOTOWANIA
C.W.U
ZGODNIE Z VDI 2035 CZĘŚĆ I ORAZ II
Użycie nowoczesnych, energooszczędnych systemów pomp
ciepła staje się coraz bardziej popularne. Ich pomysłowa
technologia umożliwia tym systemom osiągnięcie bardzo dobrej
wydajności. Zmniejszająca się ilość miejsca dostępna dla
generatorów ciepła doprowadziła do rozwoju kompaktowych
urządzeń o mniejszych gabarytach i większej wydajności.
Oznacza to, że zwiększa się również złożoność systemów oraz
różnorodność materiałów, co odgrywa bardzo ważną rolę
szczególnie w przypadku korozyjności. Woda grzewcza nie
tylko wpływa na wydajność systemu, ale również na żywotność
urządzenia grzewczego oraz elementów grzewczych systemu.
Wytyczne podane w VD I 2035 Część I oraz Część II muszą
stanowić minimalne wymagania do poprawnego działania
systemu. Nasze doświadczenie praktyczne pokazało, że
najbezpieczniejsze i bezproblemowe działanie systemu można
osiągnąć w systemach z niską zawartością soli.
VD I 2035 Część I przekazuje ważne informacje oraz zalecenia
odnośnie tworzenia się kamienia i zapobiegania temu zjawisku
w systemach grzewczych oraz w domowych systemach
produkcji ciepłej wody użytkowej.
VD I 2035 Część II głównie opisuje wymagania dotyczące
zmniejszenia korozji powodowanej przez gorącą wodę w
systemach C.W.U.

PODSTAWOWE INFORMACJE Z CZĘŚCI I
ORAZ II

ZNISZCZENIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ POJAWIĆ W
PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI
- Awarie elementów (np. pomp, zaworów)
- Wewnętrzne i zewnętrzne przecieki (np. z wymienników
ciepła)
- Zmniejszenie przekroju oraz blokowanie elementów (np.
wymiennik ciepła, rury, pompy)
- Zużycie materiału
- Pęcherzyki gazowe oraz formowanie się “poduszek gazowych”
(kawitacja)
- Negatywny wpływ na przenoszenie ciepła (formowanie się
nagromadzeń, warstw pokrywających) oraz powiązane dźwięki
(np. dźwięk gotowania lub przepływu)
KAMIEŃ – ZABÓJCA ENERGII
Wypełnianie nieuzdatnioną wodą pitną doprowadzi do
nagromadzenia się warstwy kamienia. Konsekwencje:
nagromadzenie kamienia na powierzchniach odpowiedzialnych
za przenoszenie ciepła. Spada wydajność i wzrastają koszty
energii. Niepisana zasada mówi, że 1 milimetr kamienia
powoduje 10% strat energii. W ekstremalnych przypadkach
kamień może spowodować zniszczenie wymienników ciepła.
ZMIĘKCZANIE WODY ZGODNIE Z VDI 2035 – CZĘŚĆ I
Jeżeli woda zostanie zmiękczona przed napełnieniem systemu
grzewczego, zgodnie z wytycznymi VD I 2035, kamień nie
będzie się formował. Takie działanie wydajnie i na stałe
zapobiega powstawaniu
nagromadzeń
kamienia
oraz
powiązanego negatywnego wpływu na cały system grzewczy.
KOROZJA – NIEDOCENIANY PROBLEM

Ryzyko pojawiania się zniszczeń spowodowanych kamieniem
lub korozją w systemach C.W.U jest niskie jeżeli:
- przeprowadzono odpowiednie planowanie oraz rozruch
- system jest zabezpieczony przed korozją
- system jest zabezpieczony odpowiednio zwymiarowanym
naczyniem wzbiorczym
- postępuje się zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wody
grzewczej
- przeprowadzone są regularne czynności serwisowe oraz
konserwacja.
Powinno się prowadzić regularny monitoring pracy systemu. W
rejestrze tym wpisywane są dane dotyczące planowanych
czynności (VD I 2035).

VD I 2035, Część II opisuje problem korozji. Zmiękczanie wody
grzewczej może być niewystarczające. Wartość pH może
znacznie przekroczyć limit 10. Osiągnięta wartość pH powyżej
11 może spowodować zniszczenie gumowych uszczelnień.
Pomimo że wytyczne VD I 2035, Część 1 będą spełnione, trzeba
zwrócić uwagę na VD I 2035, Część 2, w której sugeruje się
utrzymanie pH pomiędzy 8.2 a maksymalną wartością 10.
Jeżeli stosowane są materiały aluminiowe, co ma miejsce w
wielu nowoczesnych systemach grzewczych, wartość pH 8.5 nie
może zostać przekroczona, ponieważ w przeciwnym wypadku
pojawia się zagrożenie korozją – i aluminium zostanie
zaatakowane bez obecności tlenu. Dlatego oprócz zmiękczania
dodatkowej wody, należy odpowiednio ją przygotować. Jest to
jedyny sposób na zapewnienie zgodności z wymaganiami oraz
zaleceniami VD I 2035 oraz z wytycznymi producenta pompy
ciepła.
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Część 2 normy VD I 2035 mówi również o konieczności
redukcji zasolenia wody. Ryzyko korozji jest mniejsze jeżeli
zastosowano wodę dejonizowaną w porównaniu do
zastosowania wody zasolonej ale zmiękczonej.
Nawet jeżeli zastosowano wodę zmiękczoną ale zawiera ona
duże ilości rozpuszczonej soli, to działa ona jako katalizator
korozji, ponieważ sól zachowuje się jak elektrolit w przypadku
instalacji wykonanej z różnych materiałów instalacyjnych
zastosowanych do wykonania systemu grzewczego. W efekcie
może to doprowadzić do nieszczelności instalacji.
Zanieczyszczenia i osady wytrącone w systemie grzewczym
mogą powodować wadliwe działanie instalacji.

PŁUKANIE, NAPEŁNIANIE ORAZ
ODPOWIETRZANIE SYSTEMU
GRZEWCZEGO ORAZ ZBIORNIKA C.W.U.
Aby odpowietrzyć zbiornik z C.W.U, ustawienie grzewcza oraz
obwód z C.W.U musi zostać umyty.

Izolacja
połączeń
hydraulicznych
Przyłącza elastyczne oraz rury obiegu c.o. zaopatrzyć na
zewnątrz budynku w izolację paroodporną.
WSKAZÓWKA
Izolację wykonać zgodnie z miejscowymi przepisami.

UWAGA
Biegnące na zewnątrz budynku rury c.o. należy umieścić
poniżej granicy zamarzania.
Sposób postępowania:

BEZPIECZNE DZIAŁANIE Z MAŁĄ ILOŚCIĄ SOLI
Problemy przedstawione powyżej nie pojawiają się wcale w
przypadku wykonywania czynności w środowisku z niską
zawartością soli, gdy żadne sole korozyjne, takie jak siarczany,
chlorki oraz azotany i alkalizujące wodorowęglany sodowe nie
znajdują się w wodzie grzewczej. Właściwości korozyjne
zdejonizowanej wody są bardzo niskie i dodatkowo w
ogrzewaczu nie będzie formować się nalot. Jest to idealne
podejście do zamkniętych obwodów grzewczych, ponieważ niski
poziom wpływającego tlenu do systemu grzewczego jest
tolerowany.
Generalnie, jeżeli system jest wypełniony zdejonizowaną wodą
wartość pH mieści się w idealnym zakresie dzięki “samodzielnej
alkalizacji”. W razie konieczności wartość pH 8.2 może zostać
łatwo alkalizowana poprzez dodanie chemikaliów. W ten sposób
osiągnięty jest idealny stan dla całego systemu grzewczego.

Sprawdź szczelność wszystkich połączeń hydraulicznych.
Przeprowadzić test ciśnieniowy…

Izolować wszystkie przyłącza, połączenia i przewody
obiegu grzewczego.

Pierwsze uruchomienie
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Pompę ciepła uruchamiać jedynie, gdy ma
zamontowane boczne osłony powietrzne i
zamkniętą obudowę.

KONTROLOWANIE

Sposób postępowania:

Rejestr analityczny oraz kontrola odpowiednich wartości
wodnych oraz dodanych substancji jest bardzo ważna. Dlatego
należy dokonywać kontroli przy pomocy sprzętu do
przeprowadzania testów wody.

Przeprowadzić dokładną inspekcję instalacji i sprawdzić
wszystkie punkty listy kontrolnej.
„Lista kontrolna”
Dzięki przeprowadzeniu tej kontroli unikniecie Państwo błędów
w instalacji, które mogą być spowodowane przez źle wykonane
prace.
Należy spełnić poniższe wymagania…
• zapewniono prawy kierunek obrotów dla sprężarki
• ustawienie i montaż zostały wykonane zgodnie z zaleceniami z
niniejszej instrukcji
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• instalacje elektryczne zostały wykonane właściwie
• zamontowano 3-fazowy bezpiecznik sprężarki z minimum 3milimetrowym odstępem styków
• wszystkie obiegi grzewcze zostały wypłukane, napełnione i
całkowicie odpowietrzone
• otworzono wszystkie zawory i armaturę odcinającą obiegów
grzewczych
• całość orurowania oraz komponenty urządzenia zostały
uszczelnione

BEZPIECZNIK TERMICZNY
W grzałkę elektryczną wbudowany jest ogranicznik temperatury
(w zależności od typu urządzenia). W przypadku awarii pompy
ciepła lub zapowietrzenia instalacji należy sprawdzić, czy nie
zadziałał przycisk resetujący - w razie potrzeby należy go
wcisnąć z powrotem.

Demontaż
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Wszelkie prace elektryczne powinni
przeprowadzać
wyłącznie
wykwalifikowani
instalatorzy.
Przed otworzeniem urządzenia odłączyć zasilanie i
zabezpieczyć się przed przypadkowym jego
ponownym włączeniem!

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Tylko instalatorzy przeszkoleni w zakresie techniki
grzewczej lub chłodniczej powinni zajmować się
deinstalacją pompy ciepła.

UWAGA
Utylizację środka chłodniczego, oleju oraz wszelkich
części pompy ciepła należy przeprowadzić zgodnie z
obowiązującymi przepisami dotyczącymi recyclingu i
ochrony środowiska.

DEMONTAŻ BATERII
UWAGA
Przez zezłomowaniem regulatora z płyty procesora
należy wyjąć baterię i utylizować ją zgodnie z
przepisami. Akumulator można wyciągnąć przy pomocy
śrubokrętu. Pozbądź się akumulatora oraz elementów
elektrycznych mając na uwadze kwestie środowiskowe.
1 Przycisk resetujący grzałki
2 Reset
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Dane techniczne / zakres dostawy
Rodzaj pompy ciepła
Miejsce ustawienia
Zgodność
Dane dotyczące wydajności

Ograniczenia zastosowania

Dźwięk

Źródło ciepła
Ustawienie grzewcza

Ogólne dane urządzenia
urządzenia

Solanka/woda | Powietrze/woda | Woda/woda
Wewnątrz | Na zewnątrz
Pojemność termiczna / COP
A7/W35 Standardowy punkt zgod, z EN14511

* dotyczy | * nie dotyczy
* dotyczy | * nie dotyczy
CE
2 kompresory
1 kompresor
2 kompresory
1 kompresor
2 kompresory
1 kompresor
2 kompresory
1 kompresor
2 kompresory
1 kompresor
2 kompresory
1 kompresor

kW | …
kW | …
A7/W45 Standardowy punkt zgod, z EN14511
kW | …
kW | …
A2/W35 Punkt obsługi zgodny z EN14511
kW | …
kW | …
A10/W35 Punkt obsługi zgodny z EN14511
kW | …
kW | …
A-7/W35 Punkt obsługi zgodny z EN14511
kW | …
kW | …
A-15/W65
kW | …
kW | …
Ustawienie grzewcza
ºC
Źródło ciepła
ºC
Dodatkowe punkty obsługi
ºC
Wewnętrzny poziom natężenia dźwięku (test polowy, odległość 1m od silnika, średnia)
dB(A)
Zewnętrzny poziom natężenia dźwięku (test polowy, odległość 1m od miejsca dostarczania powietrza, średnia) dB(A)
Wewnętrzna siła głosu
dB(A)
Zewnętrzna siła głosu
dB(A)
Przepływ powietrza przy maksymalnej kompresji zewnętrznej
m3/h
Maksymalne ciśnienie zewnętrzne
Pa
Wielkość przepływu: minimalny zakres | nominalny zakres A-7/W35 EN14511 | maksymalny zakres
l/h
Utrata ciśnienia w pompie ciepła ∆p | wielkość przepływu
bar | l/h
Pompa ciepła z kompresją ∆p | wielkość przepływu
bar | l/h
Zawartość zbiornika buforowego
l
Zawór 3-kierunkowy, ogrzewanie/C.W.U
…
Wymiary (sprawdź rysunek wymiarowy dla określonego rozmiaru urządzenia)
rozmiar
Łączna masa
Połączenia

kg
…
…
… | kg
mm
mm | m
…|A
…|A
|A
Pobór mocy w standardowym punkcie A7/W35 zgodnie z EN14511: Pobór mocy | Pobór prądu | cos φ
kW | A | …
Maksymalny prąd urządzenia w ramach limitów zastosowania
A
Prąd początkowy: stały | ze startem programowym
A|A
Rodzaj ochrony
IP
Zewnętrzny, grzałka elektryczna 3 | 2 | 1 faza
kW | kW | kW
Ustawienie grzewcza pompy obiegowej przy nominalnym zakresie przepływu
Pobór mocy | Pobór prądu
kW | A
Ustawienie grzewcza
Źródło ciepła
Chłodziwo
Rodzaj chłodziwa | Ilość
Przekrój, kanały powietrzne
Przekrój, woda kondensacyjna / długość od urządzenia
Kod napięcia | pompa ciepła z wyłącznikiem wielobiegunowym **)
Kod napięcia | wyłącznik napięcia kontrolnego **)
Kod napięcia | wyłącznik elektrycznego elementu grzewczego **)

Elektryka

Pompa ciepła

Elementy
Sprzęt zabezpieczający
Element zabezpieczający ustawienie grzewcza | Element zabezpieczający źródło ciepła
Regulator ogrzewania i pompy ciepła
Przewody czujnika oraz kontrolne
Kabel zasilający urządzenie
Elektroniczny wyłącznik regulowany
Naczynia zbiorcze
Źródło ciepła: zakres dostawy | Pojemność | Początkowe ciśnienie
Zawór przelewowy
Rozdzielniki wibracyjne
Ustawienie grzewcza | Źródło ciepła

Objęty w zakresie dostawy: * tak – nie
Objęty w zakresie dostawy: * tak – nie
Objęty w zakresie dostawy: * tak – nie
Objęty w zakresie dostawy: * tak – nie
Zintegrowany: * tak – nie

* tak – nie | I | bar
Zintegrowany: * tak – nie
Objęty

w

zakresie

dostawy: * tak – nie

UK813517

*) w zależności od tolerancji elementów i przepływu
niewykrywalne
w.w. = do wyboru

**) zgodnie z lokalnymi przepisami

n.n.
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=

AP-AW3_AW30-31E
-|*|-|*
*
27,3 | 3 ,9
14,1 | 4 ,2
26,1 | 3 ,3
13,7 | 3 ,4
24,0 | 3 ,6
13,2 | 3 ,8
29,2 | 4 ,0
14,2 | 4 ,5
19,4 | 2 ,8
10,1 | 2 ,9
201 – 502
-20 – 35
A>-7 / 602
57
65
7800
2500 | 5200 | 6200
0,12 | 5000
-|5
540
R5/4”AG
R407C | 9,8
30 | 1
3~/N/PE/400V/50Hz | C25
1~/N/PE/230V/50Hz | B10
3~/N/PE/400V/50Hz ı B16
7,0 (3,4) | 14,4 (7,0) | 0 ,7 (0,7)
24,5
74 | 30
24
9|6|3
-|-|*
-|-|813516d

-|*|-|*
*
35,0 | 4,0
19,1 | 4,2
34,4 | 4,5
18,9 | 3,6
31,0 | 3,5
16,8 | 3,6
37,0 | 4,1
20,2 | 4,3
25,0 | 2,8
13,2 | 2,9
20 – 58 (60) *)
-20 – 35
59
67
7800
4000 | 6000 | 10000
0,04 | 6000
-|6
573
R6/4”AG
R404A | 13,0
30 | 1
3~/PE/400V/50Hz | C32
1~/N/PE/230V/50Hz | B10
-|8,75 (4,5) | 16,8 (8,7) | 0,75 (0,75)
28
80 | 38
24
-|-|-|-|*
-|-|813507d
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AP-AW30-25E

Legend:
VHW
TempWQ
Qh
Pe
COP
∆pHW
VD

Wykresy wydajności

UK823129L/170408
Wielkość przepływu, woda grzewcza
Temperatura, źródło ciepła
Pojemność termiczna
Pobór mocy
Współczynnik wydajności / zakres wydajności
Utrata ciśnienia w pompie ciepła
Kompresor(y)
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Wykresy wydajności

AP-AW30-31E

823147a
Legenda:
VHW
TempWQ
Qh
Pe
COP
∆pHW
VD

UK823129L/170408
Wielkość przepływu, woda grzewcza
Temperatura, źródło ciepła
Pojemność termiczna
Pobór mocy
Współczynnik wydajności / zakres wydajności
Utrata ciśnienia w pompie ciepła
Kompresor(y)
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Poziom natężenia dźwięku
(na otwartym polu)
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Rysunki wymiarowe

AP-AW30-25E

Legenda: UK819351b
Wszystkie wymiary w mm
A
B
C

Widok z przodu
Widok z boku
Widok z góry

1
2
3
LR

Ujście wody grzewczej (zasilanie)
Wlot wody grzewczej (powrót)
Średnica węża kondensatu 36
Kierunek przepływu powietrza
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AP-AW30-31E

Rysunki wymiarowe

Legenda: UK819326
Wszystkie wymiary w mm
A
B
C

Widok z przodu
Widok z boku
Widok z góry

1
2
3
LR

Ujście wody grzewczej (zasilanie)
Wlot wody grzewczej (powrót)
Średnica węża kondensatu 36
Kierunek przepływu powietrza
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Plany ustawienia
25E

AP-AW30-

Legenda: UK819378
Wszystkie wymiary w mm.
A
Widok z przodu
C
Widok z góry
≥…
Minimalne odstępy
1
Wgłębienie podstawy
2
Miejscowa rura grzewcza do ogrzewania zasilania/powrotu wody
3
Pusta rura na kable elektryczne, minimalna średnica 70mm
4
Usuwanie kondensatu, minimalna średnica 50mm
5
Powierzchnia przepuszczająca wodę (żwir, …) na obszarze ujścia powietrza
6
Podstawa
LR
Kierunek przepływu powietrza
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AP-AW30-31E

Plan ustawienia

Legenda: UK819327
Wszystkie wymiary w mm.
A
Widok z przodu
C
Widok z góry
≥…
Minimalne odstępy
1
Wgłębienie podstawy
2
Lokalna rura grzewcza do ogrzewania zasilania/powrotu
3
Pusta rura na kable elektryczne, minimalna średnica 70mm
4
Usuwanie kondensatu, minimalna średnica 50mm
5
Powierzchnia przepuszczająca wodę (żwir, …) na obszarze ujścia powietrza
6
Podstawa
LR
Kierunek przepływu powietrza
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Plan terminalu
AP-AW30-25E

Informacje na temat bezpieczników
można znaleźć w danych technicznych.

ZW2

ZW2

Pompa obiegowa C.W.U / zawór przełączający
Kontakt dostarczania energii; zamknięty przy uwolnieniu; mostek jeżeli nie ma blokady
Pompa do mieszania 1
Pompa obiegowa ustawienia grzewczej
Mikser obciążający/odciążający/chłodzący 1 otwarty
Mikser obciążający/odciążający/chłodzący 2 otwarty
Ochrona przed przeciążeniem; okablowana wewnętrznie
Brak funkcji
Akcesoria: Zdalne sterowanie
Zewnętrzny czujnik
Czujnik mieszania obwodu 1
Miernik C.W.U / termostat
Zewnętrzny czujnik powrotu
Wentylator okablowany wewnętrznie
Pasy terminalu na panelu kontrolnym (patrz nalepka)
Wtyczki na panelu kontrolnym (patrz nalepka)
Pas terminalu w skrzynce z przełącznikami; N/PE dystrybucja dla zewnętrznych urządzeń 230V
Skrzynka dystrybucyjna w pompie ciepła; wyjście zasilania kompresor
Skrzynka dystrybucyjna w pompie ciepła; wyjście zasilania dodatkowe ogrzewanie
Podłączenie skrzynki z przełącznikami pompy ciepła (linia kontrolna)
Podłączenie skrzynki z przełącznikami pompy ciepła (linia miernika)
Dodatkowa pompa obiegowa
Pompa obiegowa
Sygnał kontrolny dodatkowego generatora ciepła 1; okablowany wewnętrznie
Sygnał kontrolny dodatkowego generatora ciepła 1

UK831170
Funkcja
Panel kontrolera; Uwaga: I – maks = 6A/230V AC
Pompa ciepła
Ustawienie wewnętrzna urządzenia poddystrybucji
Terminale w regulatorze skrzynki z przełącznikami
Zbiornik buforowy lub do przechowywania C.W.U
3 – biegunowy kompresor odcinający, Uwaga: Pole z prawej strony jest obowiązkowe.
Odcinanie urządzenia kontrolera
Odcinanie dodatkowego ogrzewania 1
Odcinanie dodatkowego ogrzewania 2

Powietrze / woda na zewnątrz
Legenda
Nazwa
A1
A2
A3
A4
A5
F10
F11
F13
F14
Terminale
BUP
EVU
FP1
HUP
MA1/MIS
MZ1/MIS
MOT
PEX
RFV
TA
TB1
TBW
TRL
VBO
X0-X4
X1/X5
X7
X8
X9
X12
X52
ZUP
ZIP
ZW1
ZW2/SST
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AP-AW30-31E
Plan terminalu

Informacje na temat bezpieczników
można znaleźć w danych technicznych.

ZW1
ZW2

ZW1
ZW2

Skrzynka dystrybucyjna w pompie ciepła; wyjście zasilania kompresor
Podłączenie skrzynki z przełącznikami pompy ciepła (linia kontrolna)
Podłączenie skrzynki z przełącznikami pompy ciepła (linia miernika)
Dodatkowa pompa obiegowa
Pompa obiegowa
Sygnał kontrolny dodatkowego generatora ciepła 1; okablowany wewnętrznie
Sygnał kontrolny dodatkowego generatora ciepła 1

Pompa obiegowa C.W.U / zawór przełączający
Kontakt dostarczania energii; zamknięty przy uwolnieniu; mostek jeżeli nie ma blokady
Pompa do mieszania 1
Pompa obiegowa ustawienia grzewczej
Mikser obciążający/odciążający/chłodzący 1 otwarty
Mikser obciążający/odciążający/chłodzący 2 otwarty
Ochrona przed przeciążeniem; okablowana wewnętrznie
Brak funkcji
Akcesoria: Zdalne sterowanie
Zewnętrzny czujnik
Czujnik mieszania obwodu 1
Miernik C.W.U / termostat
Zewnętrzny czujnik powrotu
Wentylator okablowany wewnętrznie
Pasy terminalu na panelu kontrolnym (patrz nalepka)
Wtyczki na panelu kontrolnym (patrz nalepka)
Pas terminalu w skrzynce z przełącznikami; N/PE dystrybucja dla zewnętrznych urządzeń

UK831164
Funkcja
Panel kontrolera; Uwaga: I – maks = 6A/230V AC
Pompa ciepła
Ustawienie wewnętrzna urządzenia poddystrybucji
Terminale w regulatorze skrzynki z przełącznikami
Zbiornik buforowy lub do przechowywania C.W.U
Zbiornik buforowy lub do przechowywania C.W.U
3 – biegunowy kompresor odcinający, Uwaga: Pole z prawej strony jest obowiązkowe.
Odcinanie urządzenia kontrolera
Łącznik zbiornika buforowego elektrycznego elementu grzewczego
Łącznik zbiornika C.W.Uelektrycznego elementu grzewczego

Powietrze / woda na zewnątrz
Legenda
Nazwa
A1
A2
A3
A4
A5
A6
F10
F11
K13
K14
Terminale
BUP
EVU
FP1
HUP
MA1/MIS
MZ1/MIS
MOT
PEX
RFV
TA
TB1
TBW
TRL
VBO
X0-X4
X1/X5
X7
230V
X8
X12
X52
ZUP
ZIP
ZW1
ZW2/SST
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Diagram obwodu 1/3
AP-AW30-25E

Legenda
Materiały operacyjne
3~N/PE/400V/50Hz
3~N/PE/400V/50Hz
E20
E21
E22
ZW1
E23
F3
F4
G1
VENT1
M1
VD1
M2
VD2
Q1
VD1
Q2
VD2
Q5
ZW1
Q11
Q21
S10
S11
X8
X9
X10

UK817344b
Funkcja
Kompresor zasilacza; pole obrotowe po prawej stronie jest obowiązkowe
Dodatkowe ogrzewanie zasilacza
Zbiornik ściekowy kompresora 1
Zbiornik ściekowy kompresora 2
Dodatkowe ogrzewanie
Wentylator ogrzewania dyszy
Wentylator ochrony silnika
Bezpiecznik wentylatora 6.3 A
Wentylator
Kompresor 1
Kompresor 2
Łącznik kompresora 1
Łącznik kompresora 2
Łącznik dodatkowego ogrzewania
Kompresor ograniczenia prądu początkowego 1
Kompresor ograniczenia prądu początkowego 2
Ogrzewanie zbiornika kompresora termostatu 1
Ogrzewanie zbiornika kompresora termostatu 2
Zewnętrzny kompresor zasilania skrzynki dystrybucyjnej
Dodatkowe ogrzewanie zasilania skrzynki dystrybucyjnej
Terminal w skrzynce z przełącznikami pompy ciepła

AP-AW30-25E
Diagram obwodu 2/3

Legenda
Materiały operacyjne
B10
AEP
F1
HDP
F2
NDP
K3
K4
K10
Q1
VD1
Q2
VD2
Q5
ZW1
R2
TWE
R3
TWA
R4
TRL
R5
TVL
R6
THG
R10
CW
R50
R51
R52
STB
X10
X12
X52

UK817344b
Funkcja
Presostat odmrażający
Przełącznik wysokiego ciśnienia
Przełącznik niskiego ciśnienia
Dodatkowy przekaźnik, aktywacja wentylatora, niska prędkość
Dodatkowy przekaźnik, aktywacja wentylatora, wysoka prędkość
Zawór odmrażający
Łącznik kompresora 1
Łącznik kompresora 2
Łącznik dodatkowego ogrzewania
Jeśli zainstalowano; miernik wejścia źródła ciepła
Jeśli zainstalowano; miernik wyjścia źródła ciepła
Czujnik powrotu
Czujnik przepływu
Czujnik gorącego gazu
Rezystor 2200 Ohm
Rozdzielacz napięcia 2,49 kohm
Rozdzielacz napięcia 5,62 kohm
Rozdzielacz napięcia 7,50 kohm
Zabezpieczający ogranicznik temperatury elementu grzejącego
Terminal w skrzynce z przełącznikami pompy ciepła
Wtyczka w skrzynce przełączników pompy ciepła (linia kontrolna)
Wtyczka w skrzynce przełączników pompy ciepła (linia miernika)
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Diagram obwodu 3/3
AP-AW30-25E

Legenda
Materiały operacyjne
B10
AEP
F1
HDP
F2
NDP
K10
Q1
VD1
Q2
VD2
Q3
Q4
Q5
Q6
ZW1
R2
TWE
R3
TWA
R4
TRL
R5
TVL
R6
THG
R10
CW
STB
X10
X12
X52

UK817344b
Funkcja
Presostat odmrażający
Przełącznik wysokiego ciśnienia
Przełącznik niskiego ciśnienia
Zawór odmrażający
Łącznik kompresora 1
Łącznik kompresora 2
Wentylator ochrony sieci
Wentylator łącznika trójkąta
Łącznik dodatkowego ogrzewania
Łącznik dodatkowego ogrzewania
Jeśli zainstalowano; miernik wejścia źródła ciepła
Jeśli zainstalowano; miernik wyjścia źródła ciepła
Czujnik powrotu
Czujnik przepływu
Czujnik gorącego gazu
Rezystor 2200 Ohm
Zabezpieczający ogranicznik temperatury elementu grzejącego
Terminal w skrzynce z przełącznikami pompy ciepła
Wtyczka w skrzynce przełączników pompy ciepła (linia kontrolna)
Wtyczka w skrzynce przełączników pompy ciepła (linia miernika)
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1/2 AP-AW30-31E
Diagram obwodu

Legenda
Materiały operacyjne
3~PE/400V/50 Hz
E4
E5
F3
F4 – F6
K1
VD1
K2
VD2
K3
K4
K5
M1
VD1
M2
VD2
M3
VENT1
N1
N2
R20
R21
R23
X8

UK817339a
Funkcja
Kompresor zasilacza; pole obracające się po prawej stronie jest obowiązkowe!
Ogrzewanie zbiornika kompresora 1
Ogrzewanie zbiornika kompresora 2
Wentylator ochrony silnika
Bezpieczniki wentylatora
Łącznik kompresora 1
Łącznik kompresora 2
Wentylator ochrony sieci
Trójkątny łącznik wentylatora
Gwiazdkowy łącznik wentylatora
Kompresor 1
Kompresor 2
Wentylator
Kompresor ograniczenia prądu początkowego 1
Kompresor ograniczenia prądu początkowego 2
Ogrzewanie zbiornika kompresora 1
Ogrzewanie zbiornika kompresora 2
Wentylator ogrzewania dyszy
Wyjście zasilania kompresora skrzynki dystrybucyjnej
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Diagram obwodu 2/2
AP-AW30-31E

Legenda
Materiały operacyjne
E1
AEP
F1
HDP
F2
NDP
F3
K1
VD1
K2
VD2
K3
K4
K5
R2
TWE
R3
TWA
R4
TRL
R5
TVL
R6
THG
R10
CW
X10
X12
X52
Y1
Y2

UK817339a
Funkcja
Presostat odmrażający
Przełącznik wysokiego ciśnienia
Przełącznik niskiego ciśnienia
Przełącznik niskiego ciśnienia
Łącznik kompresora 1
Łącznik kompresora 2
Wentylator ochrony sieci
Wentylator trójkątnego łącznika
Wentylator gwiazdkowego łącznika
Jeśli zainstalowano; miernik wejścia źródła ciepła
Jeśli zainstalowano; miernik wyjścia źródła ciepła
Czujnik powrotu
Czujnik przepływu
Czujnik gorącego gazu
Rezystor 2200 Ohm
Terminal w skrzynce z przełącznikami pompy ciepła
Wtyczka w skrzynce przełączników pompy ciepła (linia kontrolna)
Wtyczka w skrzynce przełączników pompy ciepła (linia miernika)
Zawór odmrażający
Kompresor obejścia
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Deklaracja zgodności z EC

zgodnie z Dyrektywą Maszynową EC 2006/42/EC,

Załącznik IIA
My niżej podpisani potwierdzamy, że poniższe urządzenia zaprojektowane i sprzedane przez Nas spełniają standardowe dyrektywy EC,
standardy bezpieczeństwa EC oraz standardy EC dotyczące produktu. W przypadku modyfikacji urządzeń bez naszej zgody, poniższa
deklaracja traci swoją ważność.
Przeznaczenie urządzeń.
Pompa ciepła
Model urządzenia

Numer

Model urządzenia

Dyrektywy EC

Numer

Ustandardowione EN

* Element sprzętu ciśnieniowego
Kategoria
II
Moduł
A1
Wyznaczona pozycja:
TÜV-SÜD
Industrie Service GmbH (Nr.:0036)
Firma:

Miejsce, data:

Podpis:

Podpis:

Kenneth Magnusson, Dyrektor ds.
jakości i środowiska

Peter Jocic Dyrektor ds.
obszaru biznesowego

Markaryd 2013-08-15
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