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ROZDZIAŁ 1 – CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRODUKTU 

Wymiary

 

A 3/4’ wejście zimnej wody 

B 3/4' wyjście ciepłej wody 

C Odprowadzenie kondensatu 



D 3/4’ wejście z systemu solarnego (tylko wersja SOL) 

E 3/4’ wyjście na system solarny  (tylko wersja SOL) 

Tabela z danymi technicznymi 

Opis Jedn. 200 200 EXT 250 250 EXT 250 SOL EXT  

Nominalna pojemność 
zasobnika 

l 200 200 255 255 255 

Grubość izolacji mm ≈ 50 

Zabezpieczenie 
wewnętrzne zbiornika 

  emalia 

Zabezpieczenie anty - 

korozyjne 
  anoda tytanowa + anoda magnezowa 

Maksymalne ciśnienie 
robocze 

MPa 0,6 

Średnica przyłączy II G 3/4 M 

Średnica złącza 
kondensatu 

mm 1/2 F 

Średnice rur 
powietrznych 

mm 150-160-200 

Minimalna twardość 
wody 

°F 12 

Waga kg 90 90 95 95 110 

QPr (na 24h) KWh 0,6 0,6 0,63 0,63 0,63 

Powierzchnia 
wężownicy 

m2 - - - - 0,65 

   

Pompa ciepła           
  

  

Moc grzewcza (*) W 2775 2775 2775 2775 2775 

Średnia pobierana moc 
elektryczna (*) 

W 750 750 750 750 750 

Maksymalna pobierana 
moc elektryczna  (*) 

W 950 950 950 950 950 

COP (*)   3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Czas podgrzewania 
wody (tr) (**) 

h:min 3:10 3:10 3:41 3:41 3:41 

Energia absorbowana 
(*) 

kWh 2,2 2,2 2,7 2,7 2,7 

Maksymal
na ilość 
CWU o T 

= 40 C 

Dla 
ustawienia 
51°C 

l 

260 260 325 325 325 

Dla 
ustawienia 
62°C 

348 348 435 435 435 

Maksymalna temp. 

CWU w trybie pompy 
ciepła 

°C 
62 (55 

fabrycznie) 
62 (55 

fabrycznie) 
62 (55 

fabrycznie) 
62 (55 

fabrycznie) 
62 (55 

fabrycznie) 

Ilość czynnika R134a Kg 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

Ciśnienie max czynnika 

(po stronie niskiego 
ciśnienia) 

MPa 1 1 1 1 1 

Ciśnienie max czynnika MPa 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 



(po stronie wysokiego 

ciśnienia) 

   

Grzałki elektryczne           
  

  

Moc grzałki W 1500+1000 1500+1000 1500+1000 1500+1000 1500+1000 

Max temperatura CWU 
w trybie grzałki 
elektrycznej 

°C 
75 (65 

fabrycznie) 
75 (65 

fabrycznie) 
75 (65 

fabrycznie) 
75 (65 

fabrycznie) 
75 (65 

fabrycznie) 

Max pobór prądu A 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 

 

Opis Jedn. 200 200 EXT 250 
250 
EXT 

250 SOL EXT 

Zasilanie elektryczne     

Napięcie / Moc elektryczna (*) V / W 220-230  / 2500 

Częstotliwość Hz 50 

Zabezpieczenie IP   IPX4 

Obieg powietrza           
  

  

Standardowy przepływ 
powietrza (modulowany) 

m3/h 500 500 500 500 500 

Dyspozycyjne ciśnienie 
statyczne 

Pa 50 50 50 50 50 

Poziom siły dźwięku dB(A) 54 54 54 54 54 

Poziom siły dźwięku w 

odległości 2 m 
dB(A) 39 39 39 39 39 

Minimalna kubatura 
pomieszczenia z urządzeniem 
(***) 

m3 20 20 20 20 20 

Minimalna wysokość 

pomieszczenia instalacji 
m 1,75 1,75 2 2 2 

Minimalna temperatura 
pomieszczenia 

°C 1 1 1 1 1 

Maksymalna temperatura 

pomieszczenia 
°C 35 35 35 35 35 

Minimalna temperatura 

powietrza (****) 
°C 5 -5 5 -5 -5 

Maksymalna temperatura 
powietrza (****) 

°C 35 35 35 35 35 

 

 (*) wartości określone dla temp powietrza 15°C i wilgotności względnej 71%, temperatury zimnej wody  15°C). 

(**)  Dla podgrzewania wody od 15°C do 51°C za pomocą powietrza o temperaturze 15°C i wilgotności 

względnej 70%,  

 (***) w przypadku instalacji bez przewodów powietrznych. 

 (****) dla niższych / wyższych temperatur podgrzewanie jest realizowane za pomocą grzałki elektrycznej. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lokalizacja produktu 

UWAGA! Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy wybrane pomieszczenie 

spełnia poniższe warunki instalacji: 

a) Pomieszczenie przeznaczone do instalacji powinno mieć kubaturę min 20 m3, z 

możliwością odpowiedniej wymiany powietrza. Zabrania się instalacji w 

pomieszczeniach, gdzie urządzenie byłoby narażone na zamarzanie. Nie należy 

instalować urządzenia w pomieszczeniach, gdzie znajdują się inne urządzenia 

pobierające powietrze podczas działania (np. Kotły gazowe z otwartą komorą spalania, 

podgrzewacze gazowe z otwartą komorą spalania …). Zabrania się instalacji na 

zewnątrz pomieszczeń; 

b) Pomieszczenie umożliwia przeprowadzenie kanałów powietrznych zgodnie z 

maksymalnymi dopuszczalnymi długościami; 

c) Stan i parametry instalacji elektrycznej i hydraulicznej umożliwiają instalację 

urządzenia; 

d) Dostępne jest zasilanie elektryczne 220-240 Volt ~ 50 Hz; 

e) W pomieszczeniu istnieje możliwość odprowadzenia do kanalizacji skroplin z syfony 

kondensatu;  

f) Czy pomieszczenia ma wymagana minimalna wysokość do prawidłowego działania 

urządzenia;  

g) Czy podłoga zapewnia możliwość prawidłowego, poziomego ustawienia urządzenia; 

h) Czy w pomieszczeniu można zainstalować urządzenie o określonym współczynniku IP; 

i) Czy urządzenie nie Bedzie narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych; 

j) Czy pomieszczenie nie zawiera agresywnych wyziewów, oparów itp.; 

k) Czy instalacja urządzenia nie będzie wymagała stosowania zbyt długich odcinków rur 

CWU, co spowoduje straty ciepła na przesyle CWU; 

l) Czy powietrze zasysane przez urządzenie wolne jest od oparów, pyłów i innych 

zanieczyszczeń. 

W przypadku instalacji bez skanalizowanego przepływu powietrza należy wziąć pod 

uwagę podane poniżej odległości minimalne. 

 

 
 

Podłączenie powietrza 

Urządzenie posiada w górnej części jeden króciec zasysania powietrza e i dwa do 

odprowadzania. Temperatura na wyjściu z urządzenia jest o ok 5-10°C niższa od temperatury 

powietrza zasysanego i jeśli nie jest ono skanalizowane nastąpi obniżenie temperatury w 

pomieszczeniu instalacji urządzenia. W przypadku kanalizowania przepływu powietrza należy 

zastosować odpowiednie rury PCV lub aluminiowe. 

Suma długości przewodów nie może generować wyższych strat niż 50 Pa co stanowi parametr 

związany ze sprężem wentylatora. 



Przy zastosowaniu standardowej rury PCV o przekroju okrągłym 150 mm ta długość to Ok 12 

m.b. odcinka prostego rury 

                                                                                                                                                                        

            

PRZYKŁADY INSTALACJI  

 

wlot powietrza: nie 

kanalizowany 

wylot powietrza: 

skanalizowany na 

zewnątrz 

 

wlot powietrza: 

skanalizowany z 

wewnątrz 

wylot powietrza: 

skanalizowany na 

zewnątrz 

 

wlot powietrza: 

skanalizowany z zewnątrz 

wylot powietrza : 

skanalizowany ponad 

dach 

 

 lub 

lub                      (tylko jesli przepływ kanalizowany) 



 

Instalacja bez kanalizacji 

 

 

 

 

Podłączenie elektryczne 

 Przewód Napięcie Zabezp. 

Podłączenie 

(przewód dostarczany z urządzeniem) 
3G 1.5mm2 220-240V 

mono 
16A 

 

Zabezpieczenie przeciw korozyjne będzie cały czas aktywne dzięki zainstalowanym 
bateriom. 

 

 

 

 

 

 

POŁACZENIE EKELTRYCZNE – TARYFA ZWYKŁA  

 

POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE – TARYFA DZIENNA / NOCNA 

 



ROZDZIAŁ 2 – WYKRESY CHARAKTERYSTYCZNE DZIAŁANIA 

Warunki: temperatura zimnej wody 15°C,  ustawiona temperatura CWU 51°C, wilgotność 

powietrza 77% 

Zależność energii grzewczej od temperatury powietrza 

 

 

 

Zależność COP i czasów podgrzewania od temperatury powietrza 

 



ROZDZIAŁ 3 – DZIAŁANIE URZADZENIA 

 

 Opis panelu sterowania 

Panel sterowania o intuicyjnej obsłudze składa się zaledwie z 2 przycisków. 

W górnej części panelu znajduje się wyświetlacz LCD podający szereg informacji nt 
temperatury ustawionej, odczytywanej, dokonywanych regulacji, kodów błędów itp. 

W dolnej części panelu znajduje się dioda SMILE LED, która sygnalizuje tryb podgrzewania 
CWU przez pompę ciepła lub grzałki elektrycznej. 

 

 

 Jak włączyć i wyłączyć podgrzewacz?  

Włączenie: aby włączyć urządzenie należy nacisnąć przycisk ON/OFF.  

 

Wyświetlacz pokazuje temperaturę ustawioną “set”, tryb działania 

określony jest przez symbol HP i/lub przez symbol grzałki 

elektrycznej. 

 

 

Wyłączenie: aby wyłączyć urządzenie należy nacisnąć przycisk ON/OFF. dioda “SMILE LED” 

gaśnie, gaśnie również podświetlenie wyświetlacza i pozostałych włączonych funkcji, pozostaje 

jedynie widoczny komunikat “OFF” na wyświetlaczu. W tym trybie działa zabezpieczenie 

antykorozyjne zasobnika oraz zabezpieczenie przeciw zamrożeniowe, które nie pozwala na 

spadek temperatury poniżej 5°C. 

 

 Ustawianie temperatury 

Ustawienia temperatury dokonujemy obracając pokrętłem regulacyjnym (ustawiona wartość 

miga na wyświetlaczu jeszcze przez kilka sekund). 

Aby sprawdzić aktualna temperaturę w zasobniku należy nacisnąć i puścić pokrętło regulacyjne 

– wyświetli się aktualna temperatura a po 5 sekundach wyświetlacz wróci do podawania 

temperatury ustawionej. 

 

Temperatura podawana jest jako średnia ważona pomiędzy odczytem 2 sond NTC – 

położonych w pobliżu grzałek elektrycznych oraz w pobliżu króćca wyjścia CWU. 

Temperatury, które możemy ustawić w trybie pompy ciepła : 50°C - 55°C wg ustawień 

fabrycznych. W menu instalatora (patrz par 8.6) możliwa jest zmiana ustawień na zakres 40°C 



- 62°C. (Uwaga!!! Ustawienie w trybie pompy ciepła temperatur powyżej 55 C powoduje 

znacznie większe obciążenie i szybsze zużywanie się kompresora).  

Maksymalna temperatura możliwa do uzyskania w trybie pracy grzałki elektrycznej 

to 65°C wg ustawień fabrycznych, lub 75°C po dokonaniu zmiany w menu instalatora. 

 

 Tryby pracy 

Za pomocą przycisku MODE możemy zmieniać tryb pracy pompy 

ciepła. 

Dla aktywnej pompy ciepła pojawia się symbol: 
 

Dla aktywnej grzałki elektrycznej pojawia się symbol:  
 

 

 

Tryb AUTO: w tym trybie urządzenie działa w taki sposób, aby w określonym czasie osiągnąć 

założoną temperaturę CWU działając w trybie pompy ciepła, a w przypadku konieczności 

stosowane jest grzanie grzałką elektryczną. Maksymalną ilość godzin do osiągnięcia zadanej 

temperatury można ustawić w parametrze P9  TIME_W, gdzie ustawienie fabryczne to 8 

godzin. 

Tryb BOOST: aktywując ten tryb uruchamiamy jednocześnie pompę ciepła i grzałkę 

elektryczną – umożliwia to osiągniecie zadanej temperatury w najkrótszym czasie. Po 

osiągnięciu temperatury urządzenie wraca do trybu AUTO. 

Tryb GREEN (aktywowany w trybie instalatora): w tym trybie pracuje jedynie pompa 

ciepła, zapewniając maksymalne efekty oszczędności energii Maksymalna temperaturę 

możemy ustawić w parametrze P3 (40-62°C). 

Tryb VOYAGE (aktywowany w trybie instalatora): ten tryb pozwala na wyłączenie 

produkcji CWU na określona liczbę dni np. w przypadku dłuższego wyjazdu. Zachowywana jest 

ochrona antykorozyjna i przeciw zamrożeniowa. Należy naciskać przycisk “modę” do 

wyświetlenia trybu VOYAGE, następnie obrócić pokrętło ustawiając ilość dni dezaktywacji 

produkcji CWU (“days”), nacisnąć pokrętło aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pozostaje 

wyświetlona ilość dni do ponownej aktywacji urządzenia Po tym czasie urządzenie powróci do 

trybu  AUTO. 

Menu INFO 

Poprzez menu INFO uzyskujemy dostęp do wyświetlenia podstawowych 

parametrów urządzenia. Aby wejść do tego menu należy przez 5 

sekund przytrzymać wciśnięte pokrętło regulacyjne. 
 

Obracając pokrętłem możemy przechodzić pomiędzy parametrami: L1, 

L2, L3 …L14 

Poniżej określony jest krótki opis parametru. 
 

Po naciśnięciu pokrętła uzyskujemy odczyt konkretnego parametru, aby 

wrócić do normalnego trybu pracy należy nacisnąć przycisk “MODE”. 

 

Aby wyjść z menu INFO należy nacisnąć “mode”. (urządzenie samo powróci do 

normalnego trybu pracy po 10 minutach beż żadnej aktywności regulacyjnej). 

 

 



 

 

 

 

 

 

Parametr Nazwa Opis parametru 

L1 HCHP Stan aktywacji / dezaktywacji pracy przy taryfie nocnej  

L2 TIME_W Maksymalna ilość godzin do osiągnięcia zadanej temperatury 

L3 ANTI_B Stan aktywacji funkcji anty legionella (on/off) 

L4 T HP Maksymalna temperatura ustawiona w trybie pompy ciepła 

L5 T W1 Temperatura odczytana przez sondę 1 przy grzałkach elektrycznych 

L6 T W2 Temperatura odczytana przez sondę 2 przy grzałkach elektrycznych 

L7 TW3 Temperatura odczytana przez sondę przy wyjściu CWU 

L8 T AIR Temperatura odczytana przez sondę powietrza na wlocie 

L9 T EVAP Temperatura odczytana przez sondę parownika 

L10 DEFROS Stan aktywacji funkcji odszraniania (on/off) 

L11 HP h Ilość godzin pracy w trybie pompy ciepła 

L12 HE h Ilość godzin pracy w trybie grzałki elektrycznej 

L13 SW MB Wersja oprogramowania modułu głównego 

L14 SW HMI Wersja oprogramowania modułu wyświetlacza 

Menu instalatora 

 
UWAGA!!!: ZMIANY PONIZSZYCH PARAMETRÓW MOGA DOKONYWAĆ JEDYNIE 

OSOBY Z ODPOWIEDNIMI KWALIFIKACJAMI. 

W menu instalatora możliwa jest zmiana niektórych parametrów urządzenia 

– po lewej stronie wyświetlacza pojawi się symbol klucza. 

 Aby wejść do tego menu należy nacisnąć przez 5 sekund pokrętło, 

a następnie przewinąć parametry INFO do uzyskania pozycji “P0 - 

CODE”. 

 
Po wprowadzeniu kodu (patrz tabela poniżej), należy przekręcać pokrętłem 

aby uzyskać parametry: P1, P2, P3 …P10. 

Po naciśnięciu pokrętła uzyskujemy dostęp do konkretnego parametru, aby 

wyregulować wartość – używamy pokrętła, a poprzez naciśnięcie 

zatwierdzamy wybór, aby wrócić do normalnego trybu pracy należy 

nacisnąć przycisk “MODE”. 

 

 

Aby wyjść z menu instalatora należy nacisnąć “mode”. (urządzenie samo powróci do 

normalnego trybu pracy po 10 minutach beż żadnej aktywności regulacyjnej). 

 

 

Parametr Nazwa Opis parametru 

P0 CODE 

Prośba o wprowadzenie kodu dostępu, wyświetlana jest liczba  222, 

pokrętłem należy ustawić wartość 234, i nacisnąć przycisk. Po tej operacji 

uzyskujemy dostęp do menu instalatora. 



P1 T Max 
Regulacja maksymalnej temperatury CWU ( 65°C - 75°C). 

 

P2 T Min 
Regulacja minimalnej temperatury CWU ( 50°C - 40°C). 

 

P3 T HP 

Regulacja maksymalnej temperatury CWU możliwej do uzyskania w trybie 

pompy ciepła (50°C - 62°C). Uwaga!!! Zwiększenie tej wartości powyżej 

50°C powoduje nadmierne zużywanie się kompresora. 

P4 GREEN 
Aktywacja / dezaktywacja funkcji GREEN (on/off). 

Patrz paragraf 8.4 

P5 ANTI_B 
Aktywacja / dezaktywacja funkcji Antilegionella (on/off). 

Patrz paragraf 8.7 

P6 VOYAGE 
Aktywacja / dezaktywacja funkcji Voyage (on/off).  

Patrz paragraf 8.4 

P7 DEFROS 

Aktywacja / dezaktywacja funkcji odszraniania (on/off). 

Gdy funkcja ta jest aktywna umożliwia ona pracę pompy ciepła nawet dla 

temperatur do -5°C. 

P8 HC-HP 
Aktywacja / dezaktywacja funkcji pracy w taryfie nocnej. 

Patrz paragraf 8.9 

P9 TIME_W 
Maksymalna ilość godzin do osiągnięcia zadanej temperatury w trybie AUTO 

(5h - 24h). 

P10 RESET Reset wszystkich parametrów do ustawień fabrycznych. 

Funkcja anty-legionella (możliwość aktywowania poprzez menu instalatora) 

W momencie aktywowania tej funkcji włączona zostaje ochra zasobnika przed rozwojem 

drobnoustrojów. Raz w miesiącu temperatura zasobnika podnoszona jest do 65°C, na okres di 

15 minut, funkcja ta uaktywni się jeśli w czasie tego miesiąca nie osiągnie temperatury 

T>57°C trzykrotnie przez minimum 15 minut.  

 

Pierwszy cykl funkcji rozpoczyna się po 3 dniach od jej uruchomienia. 

Funkcja przeciw zamrożeniowa  

W każdym przypadku, gdy temperatura wody w zasobniku spadnie poniżej 5°C zostaje 

uruchomiona grzałka elektryczna (1000W) która ogrzewa wodę do osiągnięcia temperatury 

16°C. Jeśli włączona jest funkcja GREEN lub uszkodzona grzałka GREEN, funkcja ta 

realizowana jest za pomocą pompy ciepła.  

Odszranianie  

To funkcja, która zaczyna działać, gdy temperatura parownika jest <-2°C a jednocześnie 

temperatura powietrza jest  <15°C. 

Odszranianie aktywne (tylko modele EXT): Jeśli temperatura powietrza zawiera się pomiędzy -

5°C a 5°C, wentylator wyłącza się a uruchamia się zawór Hot Gas do momentu osiągnięcia 

przez parownik temperatury >15°C. 

 

Ustawienia fabryczne 

Wartości ustawień fabrycznych znajdują się w poniższej tabeli. 

 
Parametr Ustawienie fabryczne 

TRYB AUTO AKTYWNA 

TRYB BOOST AKTYWNA 

TRYB GREEN NIE AKTYWNA 



TRYB VOYAGE NIE AKTYWNA 

TEMPERATURA MAKSYMALNA CWU 55°C 

TEMPERATURA MINIMALNA CWU 50°C 

TEMPERATURA MAKSYMALNA CWU W 

TRYBIE POMPY CIEPŁA 
55°C 

TEMPERATURA MAX W TRYBIE GRZAŁKI 65°C 

ANTILEGIONELLA NIE AKTYWNA 

HC-HP (funkcja taryfy nocnej) NIE AKTYWNA 

ODSZRANIANIE 
AKTYWNA (modele 200 EXT, 250 EXT, 250 SOL EXT) * 

NIE AKTYWNA (modele 200,250) 

TIME_W (max ilość godzin do uzyskania 

żądanej temperatury w trybie AUTO) 
8h 

* UWAGA! W przypadku wymiany modułu elektronicznego w modelach EXT należy następnie 

ręcznie aktywować funkcję odszraniania. 

Działanie w taryfie nocnej 

Po aktywacji tej funkcji zmienia się logika obliczania ilości godzin do osiągnięcia żądanej 

temperatury, uwzględniając niższe koszty energii dostępne w nocnej taryfie (HC).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROZDZIAŁ 4 – CYKL TERMODYNAMICZNY 

 

Wykres entalpii czynnika R134a 

 
PUNKT TEMPERATURA 

R134A [°C] 

CIŚNIENIE 

[Bar] 

CO SIĘ DZIEJE 

A 5 3  

 Podgrzewanie i odparowanie czynnika R134A (dzięki 

temperaturze powietrza przepływającego przez parownik) 

B 14 3  

 Poprzez sprężanie czynnika R134A (w postaci gazowej) 

następuje wzrost jego temperatury) 

C 73 19  

 Skraplanie czynnika R134A (przekazanie ciepła do wody 

poprzez skraplacz) 

D 51 19  

 Dzięki zaworowi termostatycznemu czynnik zmniejsza zwoje 

ciśnienie i temperaturę i cykl zaczyna się od początku 

A 5 3  

Wartości podano dla temp powietrza 15°C, temperatura w zasobniku 55°C 

A B 

D C 



 

ROZDZIAŁ 5 – GŁÓWNE KOMPONENTY I ICH CHARAKTERYSTYKA 

 

Legenda 

1 kompresor rotacyjny 

2 kondensator kompresora 

3 presostat bezpieczeństwa 

4 wentylator 

5 
termostatyczny zawór 

rozprężny 

6 
zbieracz kondensatu / 

odwadniacz 

7 parownik 

8 panel sterowania 

9 
rurka odprowadzenia 

kondensatu 

10 grzałka elektryczna 

11 anoda tytanowa 

12 sonda NTC  

13 

zawór “hot-gas” do 

odszraniania (tylko modele 

EXT) 

14 
sonda NTC temperatura CWU 

na wyjściu 

15 anoda magnezowa 

16 nóżki regulowane 
 

 

 

 

 



 

Kompresor  (*) 

Zasysa odparowany czynnik z parownika I dzięki 

kompresji zwiększa jego ciśnienie, co jednocześnie 

powoduje wzrost temperatury. 

Poniżej w tabeli zestawiono podstawowe parametry 

kompresora. 

 

 

Charakterystyka Jednostka Wartość 

Typ kompresora - tłokowa, rotacyjna 

Ilość silników Nr 2 

Pojemność skokowa cm³ 13,8 

Kondensator µF/V 35/400 

Opór cewki silnika Ω  4,05/ 3,08 

Ilość max czynnika R-134a (CH2FCF3) kg 1,38 

Olej HAF68D1/HAF68D1U/ALPHA68HES 

 lub odpowiednik 

ml 560 ±20 

Masa (bez oleju) kg 14,3 

Zasilanie  1fazowe. 220-240V 

50Hz 

Moc pobierana W 695/715  

Pobór prądu A 3,1/3,2 

Moc chłodnicza W 692/695 (-5%) 

Temperatury 

Odparowanie 

°C 

10 

Skraplanie 55 

Powrót 20 

Zewnętrzna 35,0   

W stanie ciekłym 46,7 



 

Poniższe czynniki stanowią duże zagrożenie dla kompresora: 

 Zbyt wysoka temperatura otoczenia (np.  43°C). 

 Powrót czynnika w stanie ciekłym do kompresora. 

 Zatkanie filtra / odwadniacza. 

 

UWAGA! Rurki kompresora podlegają ciągłym wibracją i w związku z tym pokryte są 

specjalna izolacją tłumiącą drgania. Nie można usuwać tej izolacji w trakcie prac 

instalacyjnych czy konserwacyjnych. 

Skraplacz  (komponent nie jest dostępny jako część zamienna) 

Przejmuje czynnik o wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze 

z kompresora.  

W jego wnętrzu czynnik zmienia stan skupienia na ciekły 

oddając energię wodzie zgromadzonej w zasobniku, który jest 

opasany wężownicą skraplacza. 

 

Filtr / Odwadniacz  

Filtr ten ma dwie podstawowe funkcje: 

1-  absorpcja ciekłych czynników takich jak woda czy kwasy, 

2 – filtracja fizyczna. 

 

 

Zawór termostatyczny (*) 

Jego głównym elementem jest rurka kapilarna, 

w której dochodzi do rozprężenia ciekłego 

czynnika chłodniczego, w wyniku tego procesu 

następuje obniżenie ciśnienia oraz częściowe 

odparowanie czynnika, które zostaje 

dokończone w parowniku. 

 



 

Parownik (*) 

Wewnątrz parownika zachodzi zjawisko zmiany stanu 

skupienia czynnika z ciekłego na gazowy.  

Przepływ powietrza wymuszany przez wentylator 

powoduje podgrzanie i odparowanie czynnika, powietrze 

przekazuje czynnikowi swoja energię a następnie 

ochłodzone jest odprowadzane na zewnątrz urządzenia. 

 

Sondy NTC na parowniku i na wlocie powietrza 

Sondy te są podłączone do głównego modułu 

elektronicznego urządzenia. 

 

W przypadku nieprawidłowości działania możemy 

zweryfikować prawidłowość odczytu temperatury poprzez 

porównanie z poniższymi wartościami w tabeli. 

 
Wartości oporności w zależności od temperatury 

Temperatura (°C) 
Oporność (KΩ) 

Sonda powietrza Sonda parownika 

-50 329,500 - 

-45 247,700 - 

-40 188,500 338,980 

-35 144,100 243,160 

-30 111,300 176,610 

-25 86,430 129,800 

-20 67,770 96,450 

-15 53,410 72,420 

-10 42,470 54,920 

-5 33,900 42,030 

0 27,280 32,450 

5 22,050 25,270 

10 17,960 19,820 

15 14,690 15,670 

20 12,090 12,480 

25 10,000 10,000 

30 8,313 8,066 

35 6,940 6,545 



40 5,827 5,343 

45 4,911 4,384 

50 4,160 3,618 

55 3,536 2,999 

60 3,020 2,499 

65 2,588 2,092 

70 2,228 1,758 

75 1,924 1,484 

80 1,668 1,258 

85 1,451 1,070 

90 1,266 0,914 

95 1,108 0,783 

100 0,973 0,673 

105 0,857 0,581 

110 0,758 0,503 

Sonda CWU 

Sondy te są podłączone do głównego modułu elektronicznego urządzenia. 

W przypadku nieprawidłowości działania możemy zweryfikować prawidłowość odczytu 

temperatury poprzez porównanie z poniższymi wartościami w tabeli. 

Wartości oporności w zależności od temperatury 

Temperatura (°C) 
Oporność (KΩ) 

Sonda CWU 

-50 329,500 

-45 247,700 

-40 188,500 

-35 144,100 

-30 111,300 

-25 86,430 

-20 67,770 

-15 53,410 

-10 42,470 

-5 33,900 

0 27,280 

5 22,050 

10 17,960 

15 14,690 

20 12,090 

25 10,000 

30 8,313 

35 6,940 

40 5,827 

45 4,911 

50 4,160 

55 3,536 

60 3,020 

65 2,588 

70 2,228 

75 1,924 

80 1,668 

85 1,451 

90 1,266 

95 1,108 

100 0,973 

105 0,857 

110 0,758 



 

Kondensator kompresora 

Kondensator umożliwia rozruch kompresora. Poniżej podano parametry techniczne 

kondensatora. 

Pojemność 

(μF) 

Napięcie (V) Średnica X Wysokość (mm) 

35 425 45 X 98 

 

Wentylator 

Wentylator modulowany o prędkości obrotowej zależnej od temperatury na parowniku. 

Wydajność minimalna: 300 m³/h wydajność maksymalna: 500 m³/h. 

 

 

Filtr przeciw zakłóceniowy 

Filtr powoduje eliminację ewentualnych zakłóceń elektrycznych 

emitowanych przez urządzenie. 

Konstrukcja Plastikowa, z gumą samo 

wulkanizującą 

Terminale 5 X 6,3x0,8mm 

Napięcie 125/250V 

Prąd nominalny 16A (w temp. 40°C) 

Zakres temperatur 

pracy 

-25°C/+100°C 

 

 

 

 

 



 

 

Zawór HOT-GAS) tylko w modelach EXT (*) 

Jest to zawór montowany w wersjach EXT, który aktywuje lub 

dezaktywuje funkcję odszraniania, umożliwia on przepływ niewielkiej 

ilości gorącego czynnika z kompresora bezpośrednio do parownika, co 

powoduje podniesienie jego temperatury. 

Zawór sterowany jest cewka elektryczną i otwiera się po otrzymaniu 

sygnału z modułu elektronicznego urządzenia. 
 

 

 

 

ROZDZIAŁ 6 – SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 7 – KONSERWACJA I OBSŁUGA 

Opróżnianie urządzenia 

Stosuje się je w celu zmiany lokalizacja urządzenia bądź np. dla zabezpieczenia urządzenia 

przed zamarznięciem.  

Procedura opróżniania urządzenia: 

Odłączyć zasilanie elektryczne; zamknąć zawór odcinający na wejściu do urządzenia, otworzyć 

kran z ciepła wodą (w wannie, umywalce); otworzyć zawór spustowy przy zaworze 

bezpieczeństwa. 

Czynności konserwacyjne 

Zaleca się okresowe czyszczenie parownika – usunięcie kurzu I ew przeszkód, nie 

pozwalających na prawidłowy przepływ powietrza. Aby uzyskać dostęp do parownika należy 

zdemontować ew rury powietrze oraz zdemontować górną pokrywę plastikowa na urządzeniu; 

mocowana jest ona za pomocą wkrętów do zasobnika. 

Poleca się przepłukanie parownika po każdych czynnościach konserwacyjnych.  

Zawór bezpieczeństwa należy sprawdzać okresowo poprzez jego krótkotrwałe otwarcie, 

zapewni to przepłukanie zaworu z ew osadów czy kamienia kotłowego. 

Okresowo należy sprawdzać drożność rurki odprowadzającej kondensat. 

Wymiana baterii następować powinna co ok 2 lata. Należy zastosować 3 szt. akumulatorków 

typu AA, min. 2100 mAh, upewniając się, że zostaną zainstalowane zgodnie z polaryzacją. 

Gniezno baterii znajduje się po prawej stronie panelu sterowania. 

 

 

 

 

 

 

 

SYMBOL OPIS 

A Zasilanie 

B Bateria 

C Moduł wyświetlacza 

D Grzałka elektryczna 

E Sonda NTC w rejonie grzałki elektrycznej 

F Anoda tytanowa aktywna 

G Uziemienie zasobnika 

H Złącze szeregowe 

I Główny moduł elektroniczny 

L Kondensator kompresora 

M Kompresor 

N Wentylator 

O Zawór Hot-gas 

P Presostat bezpieczeństwa 

Q Sonda NTC w strefie wyjścia CWU 

R Sondy NTC parownika i powietrza na wejściu 

EDF Sygnał HCHP (EDF) – przewód nie dostarczany z produktem 



ROZDZIAŁ 8 – PROBLEMY I ICH ROZWIĄZYWANIE 

Kod 
bledu 

Przyczyna 
Działanie 
grzałki 

Działanie 
pompy ciepła 

Akcja 

E1 
Ogrzewanie bez wody 

w zasobniku 
OFF OFF 

Sprawdzić przyczyny braku wody w zasobniku 

(szczelność instalacji itp.) 

E2 

Zbyt wysoka 

temperatura w 

zasobniku 

OFF ON 
Włączyć i wyłączyć produkt, jeśli błąd 

pozostaje – skontaktować się z serwisem 

E4 Błąd sondy grzałki OFF ON Sprawdzić ew zamienić sondę 

E5 

Zbyt duża różnica 

temperatur pomiędzy 

sondami CWU 

OFF ON Sprawdzić ew wymienić obie sondy 

H1 
Zbyt wysokie ciśnienie 

czynnika 
ON OFF 

Włączyć i wyłączyć produkt, jeśli błąd 

pozostaje – skontaktować się z serwisem 

H2 Błąd wentylatora ON OFF 

Sprawdzić czy wentylator nie jest 

zanieczyszczony, sprawdzić drożność 

przepływu przez parownik 

H3 Błąd kompresora ON OFF 
Sprawdzić kompresor, a w szczególności ilość 

czynnika w układzie 

H4 Parownik zatkany ON OFF 
Sprawdzić drożność przepływu powietrza 

przez parownik 

H6 Błąd sondy powietrza ON OFF 
Sprawdzić podłączenie i położenie sondy, 

ewentualnie wymienić 

H7 Błąd sondy parownika ON OFF 
Sprawdzić podłączenie i położenie sondy, 

ewentualnie wymienić 

H8 
Błąd sondy na wyjściu 

CWU 
ON OFF 

Sprawdzić podłączenie i położenie sondy, 

ewentualnie wymienić 

H9 Błąd odszraniania ON OFF 

Sprawdzić ew wymienić zawór Hot Gas. 

Sprawdzić czy wentylator nie jest 

zanieczyszczony, sprawdzić drożność 

przepływu przez parownik 

F1 
Błąd modułu 

elektronicznego 
OFF OFF 

Spróbować wyłączyć i włączyć urządzenie, 

skontrolować podłączenia elektryczne modułu 

F2 
Zbyt duża ilość resetów 

(>5 w ciągu 15min) 
ON ON Wyłączyć i włączyć produkt 

F3 

Brak komunikacji 

modułu głównego z 

wyświetlaczem 

ON ON 
Spróbować wyłączyć i włączyć urządzenie, 

skontrolować podłączenia elektryczne modułu 

F4 

Pusty zasobnik – 

obwód anody aktywnej 

otwarty 

ON ON 
Sprawdzić obecność wody w zasobniku, ew 

wymienić anodę aktywną 

F5 
Obieg anody aktywnej 

w zwarciu 
ON ON Sprawdzić ew wymienić anodę aktywną 

 


