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OBSŁUGA

1. Wskazówki ogólne
Rozdział „Obsługa” przeznaczony jest dla użytkownika urządzenia 
i specjalisty.

Rozdział „Instalacja” przeznaczony jest dla specjalisty.

 Wskazówka
Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy do-
kładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją 
do późniejszego wykorzystania.
W przypadku przekazania produktu osobom trzecim ni-
niejszą instrukcję należy również dołączyć.

1.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1.1.1 Struktura wskazówek dotyczących bezpieczeństwa

!  HASŁO OSTRZEGAWCZE – rodzaj zagrożenia
W tym miejscu są określone potencjalne skutki nieprze-
strzegania wskazówki dotyczącej bezpieczeństwa.
ff W tym miejscu są określone środki zapobiegające 
zagrożeniu.

1.1.2 Symbole i rodzaje zagrożenia

Symbol Rodzaj zagrożenia
 
 

Obrażenia ciała 
 

 
 

Porażenie prądem elektrycznym 
 

1.1.3 Hasła ostrzegawcze

HASŁO OSTRZE-
GAWCZE

Znaczenie

ZAGROŻENIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do cięż-
kich obrażeń ciała lub śmierci.

OSTRZEŻENIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić do 
ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

OSTROŻNIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić do 
średnich lub lekkich obrażeń ciała.

1.2 Inne oznaczenia stosowane w niniejszej 
dokumentacji

 Wskazówka
Ogólne wskazówki są oznaczone symbolem umieszczo-
nym obok.
ff Należy dokładnie zapoznać się z treścią wskazówek.

Symbol Znaczenie
 
 

Szkody materialne
(uszkodzenie urządzenia, szkody następcze, szkody środo-
wiskowe)

 
 

Utylizacja urządzenia 
 

ff Ten symbol informuje o konieczności wykonania jakiejś czyn-
ności. Wymagane czynności opisane są krok po kroku.

1.3 Jednostki miar

 Wskazówka
Jeśli nie określono innych jednostek, wszystkie wymiary 
podane są w milimetrach.

2. Bezpieczeństwo

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Przestrzegać granic stosowania podanych w tabeli „Dane tech-
niczne”.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. Nieprzeszko-
lone osoby mogą bezpiecznie z niego korzystać. Urządzenie można 
stosować również poza domem, np. w małych przedsiębiorstwach 
pod warunkiem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Inne lub wykraczające poza obowiązujące ustalenia zastosowanie 
traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. Do użytkowa-
nia zgodnego z przeznaczeniem należy również przestrzeganie 
niniejszej instrukcji obsługi oraz instrukcji obsługi stosowanego 
wyposażenia dodatkowego.

2.2 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

2.3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
 - Instalacja elektryczna i instalacja obiegu grzewczego mogą 

zostać przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanego 
specjalistę z uprawnieniami lub przez pracownika serwisu.

 - Podczas instalacji i pierwszego uruchomienia specjalista 
odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących 
przepisów.

 - Urządzenie użytkować wyłącznie w stanie całkowicie zmon-
towanym i ze wszystkimi urządzeniami zabezpieczającymi.

 - W trakcie budowy chronić urządzenie przed kurzem 
i zanieczyszczeniami.

!  OSTRZEŻENIE obrażenia ciała
Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci, które 
ukończyły 8 lat, oraz przez osoby o zmniejszonych zdol-
nościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub 
osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia 
względnie wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub zosta-
ły przeszkolone w zakresie bezpiecznej obsługi urządze-
nia oraz zrozumiały wynikające stąd niebezpieczeństwa. 
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie 
oraz konserwacja wykonywana przez użytkownika są 
czynnościami, których dzieciom nie wolno wykonywać 
bez nadzoru.

!

!
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 Wskazówka
Nie zmieniać nastaw regulatora typowych dla danej in-
stalacji. Regulator został nastawiony przez specjalistę w 
taki sposób, że odpowiada lokalnym warunkom panu-
jącym w budynku mieszkalnym i osobistym potrzebom 
mieszkańców. Parametry typowe dla instalacji są chro-
nione KODEM przed przypadkową zmianą. 
Parametry służące do dopasowania urządzenia do indy-
widualnych potrzeb nie są zabezpieczone KODEM.

2.4 Oznaczenie CE
Oznaczenie CE zapewnia, że urządzenie spełnia wszystkie pod-
stawowe wymagania:
 - dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej
 - Dyrektywy niskonapięciowej,

2.5 Znak kontroli
Patrz tabliczka znamionowa na urządzeniu.

3. Opis urządzenia
Regulator pomp ciepła drugiej generacji – w skrócie WPM 3 – jest 
odpowiedzialny za sterowanie pracą wszystkich naszych pomp 
ciepła oraz ich regulację.

Przez przyłącze cyfrowe magistrali wysterowywane są wszystkie 
podłączone pompy ciepła oraz przesyłane są dane w trybie dwu-
kierunkowym. 

Regulacja kaskadowa

Do wytwarzania ciepła można wysterowywać maksymalnie 
6 stopni mocy.

Dopuszczalna konfiguracja maksymalna dla regulacji kaskadowej 
zależy od typu zastosowanych pomp ciepła.
 - 6 sprężarek pojedynczych pompy ciepła
 - 3 sprężarki podwójne pompy ciepła z identycznymi 

sprężarkami
 - Od trzeciej podłączonej pompy ciepła konieczne jest zasto-

sowanie modułu mieszacza MSM do wysterowywania pomp 
ładowania bufora.

Funkcje w skrócie
 - Szybka instalacja i rozszerzenie systemu przez zastosowanie 

modułu mieszacza MSM dzięki 4-przewodowej magistrali 
danych

 - Sterowanie drugą wytwornicą ciepła do ciepłej wody i 
ogrzewania

 - 9 wejść temperatury jako wskazanie wartości zadanej/
rzeczywistej

 - Załączanie 7 różnych pomp obiegowych w zależności od 
zapotrzebowania

 - Wprowadzanie granic zamarzania instalacji i pompy ciepła
 - Co najmniej 10 h rezerwy chodu zegara
 - Automatyczny chwilowy rozruch pompy 
 - Możliwość resetowania
 - Zapisana lista błędów z dokładną informacją o kodzie błędu, 

datą i godziną na wyświetlaczu
 - Szybka i dokładna diagnoza błędów przy pomocy funkcji 

analizy wraz z odczytem temperatury z pompy ciepła i urzą-
dzeń peryferyjnych bez konieczności korzystania z urządze-
nia dodatkowego. 

 - Ustawienia wstępne programowanego zegara dla wszystkich 
obiegów grzewczych i ciepłej wody

 - Regulator różnicowy do kolektorów solarnych

3.1 Typy pomp ciepła
Z uwagi na to, że w opisach poszczególnych funkcji występują różnice między danymi typami pomp ciepła, typy pomp ciepła określone 
zostały w tekście jako pompa ciepła typu od 1 do 4 i od 1* do 4*.

Pompy ciepła z wewnętrzną, 2. wytwornicą ciepła

Pompa ciepła typu 1 Pompa ciepła typu 2 Pompa ciepła typu 3 Pompa ciepła typu 4
WPL 13, 18, 23 cool WPL 10 A / I / IK WPL 15 AS WPL 33 HT
WPL 13, 18, 23 E WPL 33 WPL 25 AS WPL 33 HT (S)
WPL 13, 20 basic WPL 25 A
WPL 13, 20 A basic
WPL 13, 18 S basic
WPL 10 AC
WPL 10 ACS

Pompy ciepła z zewnętrzną, 2. wytwornicą ciepła

Pompa ciepła typu 1* Pompa ciepła typu 2* Pompa ciepła typu 3* Pompa ciepła typu 4*
WPL 13, 18, 23 cool WPF-M 10, 13, 16 WPL 15 AS WPL 33 HT
WPL 13, 18, 23 E WPW-M 13, 18, 22 WPL 25 AS WPL 33 HT (S)
WPL 13, 20 basic WPF 20, 27, 35, 40, 52, 66 WPL 25 A
WPL 13, 20 A basic WPF 27 HT
WPL 13, 18 S basic WPL 10 A / I / IK
WPL 10 AC WPL 33 
WPL 10 ACS
WPL 34, 47, 57
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4. Obsługa

4.1 Elementy obsługowe
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ŚRODA  12CZE 14 10:23 GODZ

TEMPERATURA ZEWNETRZNA
TEMPERATURA RZECZYWISTA CWU

27,0 °C
35,0 °C
28,0 °CTEMP POWROTU RZECZYWISTA

TRYB ECO

1 Wyświetlacz
2 Przycisk „MENU”
3 Pokrętło obsługowe
4 Przycisk „OK”

Instalacją można sterować  za pomocą elementu obsługowego 
regulatora pomp ciepła. Pokrętłem obsługowym i przyciskami 
„MENU” i „OK” można poruszać się po strukturze menu.

4.1.1 Wyświetlacz

Wyświetlacz elementu obsługowego prezentuje aktualny stan in-
stalacji i wyświetla komunikaty i wskazówki.

Ekran startowy

ŚRODA  12CZE 14 10:23 GODZ

TEMPERATURA ZEWNETRZNA
TEMPERATURA RZECZYWISTA CWU

27,0 °C
35,0 °C
28,0 °CTEMP POWROTU RZECZYWISTA

TRYB ECO
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3

4

1 Data i godzina
2 Wskazanie temperatury
3 Tryb pracy
4 Symbole stanu instalacji

Ekran startowy jest podzielony na cztery obszary. W górnym polu 
wyświetlane są data i godzina. W polu poniżej prezentowana jest 
temperatura zewnętrzna oraz temperatura rzeczywista ciepłej 
wody i temperatura rzeczywista powrotu. Trzeci obszar służy do 
wyboru i wskazywania trybów pracy. W czwartym obszarze wi-
doczne są symbole aktualnego stanu instalacji.

Aktywacja

Jeśli pokrętło obsługowe i przyciski nie będą używane przez 
5 minut, element obsługowy zostanie zablokowany.

ŚRODA  12CZE 14 10:23 GODZ

TEMPERATURA ZEWNETRZNA
TEMPERATURA RZECZYWISTA CWU

27,0 °C
35,0 °C
28,0 °CTEMP POWROTU RZECZYWISTA

TRYB ECO

Aby aktywować
przez 3 sekund
przytrzymać przycisk MENU.
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ff Aby uaktywnić element obsługowy, przytrzymać przycisk 
„MENU” przez trzy sekundy.

Zaznaczenie wyboru

W strukturze menu zaznaczenie zawsze wskazuje aktualną po-
zycję. Wybrany w danym przypadku punkt menu jest przy tym 
podświetlony ciemnym kolorem. Na górnej krawędzi wyświetlacza 
prezentowany jest aktualny poziom menu.

4.1.2 Pokrętło obsługowe
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Pokrętło obsługowe stanowi czujnik dotykowy. Z prawej i lewej 
strony znajdują się przyciski. Za pomocą pokrętła obsługowego 
i przycisków można sterować wszystkimi niezbędnymi funkcjami 
urządzenia i kontrolować je.

 Wskazówka – czułość czujnika
Rękawiczki na rękach, mokre dłonie lub wilgoć na ele-
mencie obsługowym utrudniają rozpoznanie dotykanej 
powierzchni i wykonywanie żądanych funkcji.

W punkcie menu USTAWIENIA / INFORMACJE OGOLNE za pomocą 
parametru CZULOSC NA DOTYK specjalista może nastawić czułość 
elementów dotykowych.
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Okrężne ruchy

Ruch okrężny palcem po pokrętle obsługowym w kierunku zgod-
nym z ruchem wskazówek zegara powoduje przesunięcie zazna-
czenia na liście – w zależności od rozmieszczenia punktów menu 
– w dół lub w prawo. Ruch okrężny w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara powoduje przesuwanie zaznaczenia na 
liście w górę lub w lewo.

Oprócz nawigowania w strukturze menu pokrętło obsługowe służy 
również do nastawiania parametrów. Ruch palcem w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje zwiększenie 
wartości. Ruch palcem przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek 
zegara zmniejsza wartości.

4.1.3 Przyciski

 Wskazówka
Aby wykonać żądaną funkcję, wystarczy tylko krótko na-
cisnąć przycisk. W przypadku zbyt długiego wciśnięcia 
element obsługowy nie reaguje.

Przycisk „MENU” 

Przycisk „MENU” spełnia dwie funkcje:

 - Z ekranu startowego po naciśnięciu przycisku „MENU” 
można przejść do pierwszych 5 poziomów struktury menu.

 - Wewnątrz struktury menu po naciśnięciu przycisku „MENU” 
przechodzi się zawsze o jeden poziom menu wstecz.

Przycisk „OK”

Przycisk „OK” spełnia cztery funkcje:

 - Naciśnięcie przycisku „OK” na ekranie startowym aktywuje 
żądany tryb pracy, który wybrany został wcześniej za pomocą 
pokrętła obsługowego.

 - Naciśnięcie przycisku „OK” w strukturze menu powoduje po-
twierdzenie aktualnie zaznaczonego punktu menu i przejście 
na kolejny (niższy) poziom menu.

 - Jeśli nastąpiło już wejście na poziom parametru, naciśnięcie 
przycisku „OK” powoduje zapisanie aktualnie nastawionego 
parametru.

 - Na każdym poziomie menu znajduje się pozycja WSTECZ. Po 
wybraniu WSTECZ następuje przejście do wyższego poziomu 
menu.. 

Jeśli czas braku aktywności ze strony użytkownika (ruch okrężny, 
naciśnięcie przycisku„MENU”lub „OK”) przekroczy pięć minut, 
wyświetlacz elementu obsługowego automatycznie powróci do 
ekranu startowego. 

Wcześniej wprowadzone zmiany parametrów, które jednak nie 
zostały zatwierdzone przyciskiem „OK”, zostaną utracone. Dotych-
czasowe wartości parametrów pozostaną zachowane.

4.1.4 Dostęp dla specjalisty

 Wskazówka
Niektóre punkty menu zabezpieczone są kodem i tylko 
specjalista może przeglądać je i nastawiać.

4.2 Wprowadzanie parametrów
Zmiany parametrów dokonuje się ruchem okrężnym na pokrętle 
obsługowym. Aby zapisać nową wartość, nacisnąć „OK”.

Aby przerwać wprowadzanie danych, nacisnąć „MENU”. Dotych-
czasowa wartość parametru zostanie zachowana.

Przykład 1

Nastawienie zadanej temperatury pomieszczenia

+

21.7
-

GLOWNE MENUNASTAWY

°C  TEMP POM  ZADANA KOMFORT
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7

GRZANIE OG1OBIEG GRZEWCZY 1TEMP POMIESZCZENIA ZADANA KO

21

Przy wprowadzaniu wartości zadanych temperatury na wyświe-
tlaczu pokazywana jest liczba otoczona okręgiem. Oznacza to, że 
wartość można zmienić ruchem okrężnym na pokrętle obsługo-
wym.

Przykład 2

Nastawienie godziny i daty

 15.   09   08:23
DZIEN MIESIAC ROK Godzina Minuta

Cze

26
�0

4�
01

�0
29

6

GLOWNE MENUNASTAWYINFORMACJE OGÓLNECZAS / DATANASTAWY ZEGARA

14

Po aktywacji zaznaczenie znajduje się w pozycji „Miesiąc”. Za-
twierdzić „OK”. Pokrętłem obsługowym nastawić aktualny miesiąc 
i zatwierdzić przyciskiem „OK”. Pojawi się kalendarz. Przesunąć 
zaznaczone pole pokrętłem obsługowym na żądany dzień i po-
twierdzić przyciskiem „OK”. Nowa wartość zostanie zapisana po 
zatwierdzeniu przyciskiem „OK”. W ten sam sposób nastawić rok, 
godzinę i minutę.

Wybór trybów pracy
Po uaktywnieniu ekranu startowego widoczny jest aktualny tryb 
pracy. Jeśli tryb pracy ma zostać zmieniony, należy obrócić po-
krętło obsługowe. Nastąpi przejście przez listę możliwych trybów 
pracy. Aktualna propozycja (pozycja na liście) zostanie wyświetlo-
na w zaznaczonym na ciemno polu wyboru. 

 Wskazówka

Aby przełączyć urządzenie na wybrany tryb pracy, za-
twierdzić wybór przyciskiem „OK”.
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ŚRODA  12CZE 14 10:23 GODZ

TEMPERATURA ZEWNETRZNA
TEMPERATURA RZECZYWISTA CWU

27,0 °C
35,0 °C
28,0 °CTEMP POWROTU RZECZYWISTA

26
�0

4�
01

�0
29

2TRYB ECO

Ponieważ przechodzenie do nowego trybu pracy rozpoczyna się 
zawsze od aktywnego w chwili obecnej trybu pracy, może za-
chodzić konieczność obracania pokrętła w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara. Wszystkie tryby pracy, poza trybem 
przygotowania ciepłej wody, dotyczą zarówno ogrzewania, jak i 
ciepłej wody.

Tryb gotowości

Funkcja zabezpieczenia przed zamarznięciem dla trybu ogrze-
wania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody jest aktywna. 
Temperatura zadana ciepłej wody jest nastawiona na stałe na 10 
°C, wartość zadana zasilania ogrzewania obliczana jest na pod-
stawie temperatury zadanej pomieszczenia i równej 5 °C.

Zastosowanie: przy dłuższej nieobecności, np. podczas urlopu.

Tryb programowy

Ogrzewanie zgodnie z programem zegarowym, dotyczy obiegu 
grzewczego 1 i 2. Przełączanie między temperaturą komfortową 
a temperaturą ECO. 

Przygotowywanie ciepłej wody zgodnie z programem zegarowym, 
przełączanie między temperaturą komfortową a temperaturą ECO.

Zdalne sterowanie działa tylko w tym trybie pracy.

Zastosowanie: Jeśli ogrzewanie będzie włączone i przygotowy-
wana będzie ciepła woda.

Tryb komfortowy

Temperatura w obiegu grzewczym (OG) będzie ciągle utrzymywa-
na na poziomie temperatury komfortowej (OG 1 i OG 2). Przygoto-
wanie ciepłej wody zgodnie z programem czasowym.

Zastosowanie: W domu energooszczędnym, jeśli funkcja obniżania 
temperatury nie będzie wykorzystywana.

Tryb ECO

Temperatura w obiegu grzewczym będzie ciągle utrzymywana na 
poziomie temperatury ECO (dotyczy OG 1 i OG 2). Przygotowanie 
ciepłej wody zgodnie z programem czasowym.

Zastosowanie: podczas wyjazdu weekendowego.

TRYB CWU

Ogrzewanie wody odbywa się zgodnie z programem zegarowym. 
Jeśli program czasowy jest aktywny, woda będzie ogrzewana w 
zasobniku ciepłej wody do komfortowej wartości zadanej. W po-
zostałych sytuacjach woda jest ogrzewana do wartości zadanej 
ECO. Funkcja zabezpieczenia przed zamarznięciem jest aktywna 
dla trybu ogrzewania. 

Zastosowanie: Okres grzewczy jest zakończony, przygotowywana 
będzie tylko ciepła woda (tryb pracy letniej).

Praca wymuszona

W tym trybie pracy pompa ciepła jest zablokowana. Stopnie do-
datkowego źródła ciepła (elektryczne stopnie dogrzewania) elek-
trycznego ogrzewania awaryjnego/dodatkowego grzeją według 
nastawionego programu czasowego, zapewniając ogrzewanie i 
przygotowanie ciepłej wody.
ff Należy niezwłocznie skontaktować się z zaufanym specjalistą.

4.3 Symbole
W dolnej części pola wskazań wyświetlane są symbole informu-
jące o aktualnym stanie pracy pompy ciepła.

 Pompa obiegu grzewczego
Symbol pompy jest wyświetlany przy pracującej pompie 
obiegowej grzewczej.

 Pompa obiegu mieszacza
Symbol mieszacza jest wyświetlany przy pracującej pom-
pie obiegu mieszacza.

 Program wygrzewania
Ten symbol jest wyświetlany podczas programu wygrze-
wania.

 Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe
Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe zostało 
włączone. Dzieje się tak na przykład, jeśli temperatura 
zewnętrzna obniży się poniżej temperatury punktu bi-
walentnego.

 Ogrzewanie
Symbol ogrzewania jest wyświetlany, gdy pompa ciepła 
pracuje w trybie ogrzewania.

 Przygotowanie ciepłej wody
Po tym symbolu można rozpoznać, że pompa ciepła przy-
gotowuje ciepłą wodę. 

 Sprężarka
Ten symbol jest wyświetlany, gdy pracuje sprężarka.

 Praca letnia
Ten symbol jest wyświetlany, gdy pompa ciepła pracuje 
w trybie letnim.

 Chłodzenie
Ten symbol jest wyświetlany, gdy pompa ciepła pracuje 
w trybie chłodzenia.

 Rozmrażanie
Ten symbol jest wyświetlany, gdy pompa ciepła pracuje 
w trybie rozmrażania.
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5. Struktura menu
Po aktywacji elementu obsługowego istnieje możliwość nasta-
wienia pokrętłem obsługowym innych trybów pracy lub przejścia 
za pomocą przycisku menu na odpowiedni poziom, aby stamtąd 
kontynuować nawigację do określonego parametru urządzenia.

 Wskazówka
W zależności od typu podłączonej pompy ciepła w po-
szczególnych menu nie ma niektórych parametrów urzą-
dzenia i wartości.

Poziom 1 Poziom 2

INFO INSTALACJA
POMPA CIEPLA 1–6

DIAGNOZA SYS STAN INSTALACJI
STAN POMPY CIEPLA 1–6
SYSTEM
OBLICZENIE WEWNETRZNE
LISTA BLEDOW
TEST PRZEKAZNIKOW INST.
TEST PRZEKAZNIKOW PC 1–6
ANALIZA POMPY CIEPLA 1–6

PROGRAMY PROGRAM GRZEWCZY
PROGRAM CWU
PROGRAM PARTY
PROGRAM WAKACYJNY
PROGRAM WYGRZEWANIA

NASTAWY INF OGOLNE
GRZANIE
CWU
CHLODZENIE
INSTALACJA SOLARNA

URUCHOMIENIE WPROWADZ KOD
JEZYK
ZRODLO
GRZANIE
SPREZARKA
PRACA WYMUSZONA
RESET POMPY CIEPLA
RESET LISTY BLEDOW
RESET SYSTEMU

5.1 Menu INFO
W menu INFO można znaleźć wartości temperatury, przepływu 
i ciśnienia instalacji grzewczej i pompy ciepła w formie porów-
nania wartości zadanych i rzeczywistych.

 Wskazówka
Należy pamiętać, że wyświetlanie wartości rzeczywistej i 
zadanej wymaga uprzedniego podłączenia odpowiednich 
czujników.

5.1.1 INFO INSTALACJA

Poziom 3
TEMPERATURA POMIESZCZENIA

TEMPERATURA ZADANA FE7 
Zadana temperatura pomieszczenia dla obiegu grzewczego 1 (HK1) 
lub obiegu grzewczego 2 (HK2)  
(wskazywana tylko, gdy podłączone jest zdalne sterowanie FE7)

°C 
 
 

TEMP. RZECZYWISTA FE7 
Rzeczywista temperatura pomieszczenia dla obiegu grzewczego 1 
(OG1) lub obiegu grzewczego 2 (OG2)  
(wskazywana tylko, gdy podłączone jest zdalne sterowanie FE7)

°C 
 
 

TEMPERATURA ZADANA FEK 
Zadana temperatura pomieszczenia dla obiegu grzewczego 1 lub 2 
(wskazywana tylko, gdy podłączone jest zdalne sterowanie FEK)

°C 
 

TEMP. RZECZYWISTA FEK 
Rzeczywista temperatura pomieszczenia dla obiegu grzewczego 1 
lub 2 (wskazywana tylko, gdy podłączone jest zdalne sterowanie 
FEK)

°C 
 
 

WILGOTNOSC POM %
TEMPERATURA PUNKTU ROSY 
Temperatura punktu rosy (wskazywana tylko, gdy podłączone jest 
zdalne sterowanie FEK)

°C 
 

OGRZEWANIE
TEMPERATURA ZEWNETRZNA °C
TEMP RZECZYWISTA HK 1 
Temperatura rzeczywista obiegu grzewczego 1

°C 

TEMPERATURA ZADANA HK 1  
TEMPERATURA ZADANA OBIEGU GRZEWCZEGO 1 (HK1), PRZY RE-
GULACJI WARTOŚCIAMI STAŁYMI WSKAZYWANA JEST STAŁA WAR-
TOŚĆ TEMPERATURY.

°C 
 
 

TEMP RZECZYWISTA HK 2 
Temperatura rzeczywista obiegu grzewczego 2

°C 

TEMPERATURA ZADANA HK 2 
Temperatura zadana obiegu grzewczego 2 (HK2), przy regulacji 
wartościami stałymi wskazywana jest stała wartość temperatury.

°C 
 

TEMP RZECZ ZASILANIA 
Rzeczywista temperatura zasilania pompy ciepła

°C 

TEMP POWROTU RZECZYWISTA °C
STALA TEMP. ZADANA °C
TEMP. RZECZYWISTA BUFORA 
Temperatura rzeczywista zbiornika buforowego

°C 

TEMP. ZADANA BUFORA 
Temperatura zadana zbiornika buforowego

°C 

ANTYZAMARZANIE °C

CWU
TEMP. RZECZYWISTA 
Temperatura rzeczywista ciepłej wody

°C 

TEMPERATURA ZADANA 
Temperatura zadana ciepłej wody

°C 

CHLODZENIE
TEMP. RZECZYWISTA DMUCHAWY °C
TEMP. ZADANA DMUCHAWY °C
TEMP. RZECZYWISTA POWIERZCHNI °C
TEMP. ZADANA POWIERZCHNI °C

INSTALACJA SOLARNA
TEMPERATURA KOLEKTORA °C
TEMPERATURA ZASOBNIKA °C
CZAS PRACY godziny

ZEWN. WYTWORNICA CIEPLA
TEMP. RZECZYWISTA °C
TEMPERATURA ZADANA °C
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Poziom 3
TEMP. BIWALENTNA CO 
Punkt biwalentny ogrzewania

°C 

GRANICA STOSOWANIA CO 
Granica stosowania ogrzewania

°C 

TEMP. BIWALENTNA CWU 
Punkt biwalentny ciepłej wody

°C 

GRANICA STOSOWANIA CWU 
Granica stosowania ciepłej wody

°C 

DOGRZEW ELEKTRYCZNY
TEMP. BIWALENTNA CO 
Punkt biwalentny ogrzewania

°C 

GRANICA STOSOWANIA CO 
Granica stosowania ogrzewania

°C 

TEMP. BIWALENTNA CWU 
Punkt biwalentny ciepłej wody

°C 

GRANICA STOSOWANIA CWU 
Granica stosowania ciepłej wody

°C 

CZAS PRACY godziny

ZRODLO
TEMPERATURA ZRODLA °C
TEMPERATURA ZRODLA MIN. °C

5.1.2 INFO POMPA CIEPLA 1–6

 Wskazówka
Pobór mocy obliczany jest na podstawie ciśnień w obiegu 
chłodniczym. Ten sposób obliczania nie znajduje zasto-
sowania w rozliczeniach. W połączeniu z ilością ciepła 
służy on do wyznaczania szacunkowego bilansu ener-
getycznego.

Poziom 3

DANE PROCESU

TEMPERATURA POWROTU °C
TEMPERATURA ZASILANIA °C
T. ZABEZP. PRZED ZAMAR. °C
TEMPERATURA ZEWNETRZNA °C
TEMP. POWIETRZA WYLOTOW. °C
TEMPERATURA PAROWNIKA °C
TEMPERATURA REKUPERATORA °C
TEMP ZASYSANEJ PARY SPREZARKA °C
TEMP ZASYSANEJ PARY ND SPREZARKA °C
TEMP ZASYSANEJ PARY HD SPREZARKA °C
TEMP MIEDZYWTRYSKU °C
TEMP. GAZU GORACEGO °C
TEMPERATURA SKRAPLACZA °C
TEMP MISKI OLEJOWEJ °C
WART. NISKIEGO CISNIENIA bar
WART. SREDNIEGO CISNIENIA bar
WART. WYSOKIEGO CISNIENIA bar
WEJSC. NAPIECIA CISN ROZN V
CISNIENIE ROZNICOWE mbar
STRUMIEN OBJ WODY PC l./min
ODWR. PRAD NC A
ODWR. PRAD WC A
PRAD INWERTERA A
NAPIECIE INWERTERA V
PREDKOSC OBROTOWA NC Hz
ZADANA PREDKOSC OBR. NC Hz
PREDKOSC OBROTOWA WC Hz

Poziom 3

ZADANA PREDKOSC OBR. WC Hz
OBROTY ZAD. SPREZARKI Hz
OBROTY RZECZ. SPREZARKI Hz
MOC WENTYLATORA REG. %

ILOSC CIEPLA
VD OGRZEW DZIEN 
Ilość ciepła sprężarki w trybie grzania od godz. 0:00 w aktualnym 
dniu.

kWh 
 

VD SUMA OGRZ 
Całkowita suma ciepła sprężarki w trybie grzania.

MWh 

VD CIEPLA WODA DZIEN 
Ilość ciepła sprężarki w trybie przygotowywania ciepłej wody od 
godz. 0:00 w aktualnym dniu.

kWh 
 

VD SUMA CIEPLEJ WODY 
Całkowita ilość ciepła sprężarki w trybie przygotowania ciepłej 
wody.

MWh 
 

NHZ OGRZ SUMA 
Całkowita suma ciepła stopni dogrzewania w trybie grzania.

MWh 

NHZ CWU SUMA 
Całkowita suma ciepła stopni dogrzewania w trybie przygotowywa-
nia ciepłej wody.

MWh 
 

POBOR MOCY
VD OGRZEW DZIEN 
Moc elektryczna sprężarki w trybie grzania od godz. 0:00 w aktual-
nym dniu.

kWh 
 

VD SUMA OGRZ 
Całkowita suma mocy elektrycznej sprężarki w trybie grzania.

MWh 

VD CIEPLA WODA DZIEN 
Moc elektryczna sprężarki w trybie przygotowywania ciepłej wody 
od godz. 0:00 w aktualnym dniu.

kWh 
 

VD SUMA CIEPLEJ WODY 
Całkowita suma mocy elektrycznej sprężarki w trybie przygotowy-
wania ciepłej wody.

MWh 
 

CZASY PRACY
VD 1 OGRZEWANIE 
Czas działania sprężarki 1 w trybie grzania.

godziny 

VD 2 OGRZEWANIE 
Czas działania sprężarki 2 w trybie grzania.

godziny 

VD 1/2 OGRZEWANIE 
Czas działania sprężarki 1 i 2 w trybie grzania.

godziny 

VD 1 CIEPLA WODA 
Czas działania sprężarki 1 w trybie przygotowania ciepłej wody.

godziny 

VD 2 CIEPLA WODA 
Czas działania sprężarki 2 w trybie przygotowania ciepłej wody.

godziny 

VD 1/2 CIEPLA WODA 
Czas działania sprężarki 1 i 2 w trybie przygotowywania ciepłej 
wody.

godziny 
 

SPRĘŻARKA 1 CHŁODZENIE 
Czas działania sprężarki 1 w trybie chłodzenia.

godziny 

VD 1 ROZMRAZANIE 
Czas działania sprężarki 1 w trybie rozmrażania.

godziny 

VD 2 ROZMRAZANIE 
Czas działania sprężarki 2 w trybie rozmrażania.

godziny 

NHZ 1 
Czas działania elektrycznego ogrzewania awaryjnego/dodatkowego 
w stopniu dogrzewania 1.

godziny 
 

NHZ 2 
Czas działania elektrycznego ogrzewania awaryjnego/dodatkowego 
w stopniu dogrzewania 2.

godziny 
 

DODATKOWE ŹRÓDŁO CIEP 1/2 
Czas działania elektrycznego ogrzewania awaryjnego / dodatkowe-
go w stopniach dogrzewania 1 i 2.

godziny 
 

START ROZMRAZANIA  
CZAS ROZMRAZANIA Minuty
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5.2 Menu DIAGNOZA
W celu diagnostyki błędów i analizy instalacji grzewczej oraz 
pompy ciepła, w menu DIAGNOZA można wyświetlić wszystkie 
ważne dane eksploatacyjne i uczestników BUS, a także przepro-
wadzić test przekaźników.

 Wskazówka
Punkt menu TEST PRZEKAŹNIKÓW INST. jest zabezpieczo-
ny kodem, a dostęp do niego ma wyłącznie specjalista.

Poziom 2 Poziom 3

STAN INSTALACJI POMPA LADOWANIA BUFORA
ZAWOR CIEPLEJ WODY
POMPA CO
POMPA MIESZACZ
MIESZACZ OTW
MIESZACZ ZAM
POMPA ZRODLA
TRYB CHLODZENIA
POMPA LADOWANIA BUFORA 1
POMPA LADOWANIA BUFORA 2
POMPA LADOWANIA BUFORA 3–6
POMPA LADOWANIA CWU
2. WYTWORNICA CIEPLA
POMPA CYRKULACYJNA
POMPA SOLARU
BLOKADA ZE

STAN POMPY CIEPLA 1–6 CZAS DO STARTU
SPREZARKA
SPREZARKA NC
SPREZARKA WC
SPREZARKA 1
SPREZARKA 2
NHZ 1
NHZ 2
NHZ 1/2
ZAWOR ROZMRAZ
WYROWNANIE CISNIEN
WYROWNANIE OLEJU
MISKA OLEJOWA
WENTYLATOR
OGRZEWANIE TOWARZ. RUR.
SPREZARKA ZAL ZEW.
CZUJNIK ZEWNETRZNY
CZUJNIK WC
SYGNAL ROZMRAZ
WEJ ZBIOR
ZASILANIE SIECI INWERTER
USTERKA
GRZANIE WYMUSZONE

ANALIZA POMPY CIEPLA 1–6 ANALIZA POMPY CIEPLA
WART. ZADANA PRZEGRZANIA
PRZEGRZANIE RZECZ KOM
ODCHYLENIE REGULACJI
WSPOLCZYNNIK P
WSPOLCZYNNIK I
WSPOLCZYNNIK D
WYSTER ST OTWARCIA EXV
STOPIEN OTW EXV
RZECZ PRZEG SG V-HD
RZECZ PRZEG SG V-HD

Poziom 2 Poziom 3
WSPOLCZYNNIK P V-HD
WSPOLCZYNNIK I V-HD
WSPOLCZYNNIK D V-HD
WART. ZADANA PRZEGRZANIA SG V-ZE
RZECZ PRZEGRZANIE SG V-ZE
WSPOLCZYNNIK P V-ZE
WSPOLCZYNNIK I V-ZE
WSPOLCZYNNIK D V-ZE
STOPIEN OTWARCIA ZZ SPR.
STOPIEN OTW. ZAW. ZEW.
DOLNE WYCHLODZ
PRZEGRZANIE RZECZ REK
CISNIENIE MIEDZYWTRYSKU
PRZEGRZANIE RZECZ MW

SYSTEM UCZESTNIK BUS
TYP POMPY CIEPLA

OBLICZENIE WEWNETRZNE

LISTA BLEDOW WSZYSTKIE BLEDY...

TEST PRZEKAZNIKOW INST. POMPA CYRKULACYJNA
POMPA LADOWANIA BUFORA 1
POMPA LADOWANIA BUFORA 2
POMPA LADOWANIA CWU
POMPA CO
2. WYTWORNICA CIEPLA
2. WE GRZEW. MIN.
2. WE GRZEW MAKS
MIESZACZ OTW
MIESZACZ ZAM
POMPA MIESZACZ
POMPA ZRODLA
POMPA SOLARU
TRYB CHLODZENIA

TEST PRZEKAZNIKOW PC 1–6 ROZMRAZANIE
WENTYLATOR
MISKA OLEJOWA
SILNIK KROKOWY FAZA 1
SILNIK KROKOWY FAZA 2
SILNIK KROKOWY FAZA 3
SILNIK KROKOWY FAZA 4
SILNIK KROKOWY FAZA 1-ZE
SILNIK KROKOWY FAZA 2-ZE
SILNIK KROKOWY FAZA 3-ZE
SILNIK KROKOWY FAZA 4-ZE
OGRZEWANIE TOWARZ. RUR.
SPREZARKA ZAL ZEW.
CZUJNIK ZEWNETRZNY
WYROWNANIE CISNIEN  
WYROWNANIE OLEJU  
ZAWOR ODCINAJACY HD  
SPREZARKA NC  
SPREZARKA WC  
NHZ 1  
NHZ 2  
SPREZARKA
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5.2.1 Lista błędów

Na liście błędów zapisana jest najnowsza historia błędów zareje-
strowanych przez urządzenie. Lista ta zawiera maks. 20 komuni-
katów o błędach. Na wyświetlaczu zobaczyć można jednak tylko 
2. Aby przejść do pozostałych pozycji na liście błędów, obrócić 
pokrętło obsługowe.

GLOWNE MENUDIAGNOZALISTA BLEDOW             1/1
01. BLAD CZUJNIKA E 71

10:26  14CZE 14
02. T ZRODLA MIN

17:45  25 CZE 13

5.2.2 Komunikat błędu

Jeśli urządzenie zarejestruje błąd, zostanie on wyświetlony w po-
niżej widocznym komunikacie.

 

TRYB KOMFORTOWY

! BŁĄD
BLAD CZUJNIKA E 71

WTOREK  14CZE 14 16:27 GODZ

Jeśli pojawi się więcej błędów, wyświetlany będzie ostatni, który 
wystąpił. Powiadomić specjalistę. 

5.2.3 Test przekaźników

Tutaj można sterować wszystkimi wyjściami przekaźników regu-
latora i pompy ciepła z osobna.
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5.3 Menu PROGRAMY
Tutaj można nastawić wszystkie czasy trybu grzania, przygoto-
wywania ciepłej wody, wakacyjnego i Party, dodatkowo można 
uruchomić program wygrzewania.
Poziom 2 Poziom 3

PROGRAM GRZEWCZY OBIEG GRZEWCZY 1
OBIEG GRZEWCZY 2

PROGRAM CWU

PROGRAM PARTY GODZINY

PROGRAM WAKACYJNY POCZ. WAKACJI
KONIEC WAKACJI

PROGRAM WYGRZEWANIA TEMPERATURA PODSTAWOWA
T POD PRZ CZS
TEMPERATURA MAKS.
CZAS UTRZYM. TEMP. MAKS.
WZROST NA DZIEN

5.3.1 PROGRAM GRZEWCZY

W punkcie menu PROGRAM GRZEWCZY można dla obiegu grzew-
czego 1 i 2 określić czas oraz częstotliwość pracy urządzenia we-
dług komfortowej wartości zadanej. W pozostałych godzinach 
urządzenie grzeje według wartości zadanej ECO. Wartości zadane 
można nastawiać w punkcie menu NASTAWY / GRZANIE / OBIEG 
GRZEWCZY 1 lub OBIEG GRZEWCZY 2. W dalszej części opisano 
sposób tworzenia programu czasowego. 

Najpierw należy wybrać, w jakich dniach funkcja GRZANIE ma 
być aktywna:

+

-

26
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4�
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�0
30
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PoniedziałekPon

GLOWNE MENUPROGRAMYPROGRAM GRZEWCZYOBIEG GRZEWCZY 1

Możliwości nastaw ogrzewania:
 - dla każdego dnia tygodnia (poniedziałek - niedziela)
 - od poniedziałku do piątku (pon. - pt.)
 - sobota i niedziela (sob. - ndz.)
 - cały tydzień (pon. - ndz.)

Najpierw pod uwagę brany jest poniedziałek.
ff Obrócić pokrętło obsługowe, aby wybrać inny dzień tygodnia 
lub inną grupę dni.
ff Wybór zatwierdzić przyciskiem „OK”.

Teraz można określić trzy pary czasów przełączania. Te trzy pary 
są pokazywane z prawej strony zegara. Para czasów przełącza-
nia składa się z godziny rozpoczęcia oraz terminu zakończenia, w 
którym urządzenie powraca do poprzedniego stanu.

07:00  - 20:00 

- -:- -  - - -:- -
- -:- -   - - -:- -
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PONIEDZIAŁEK

GLOWNE MENUPROGRAMYPROGRAM GRZEWCZYOBIEG GRZEWCZY 1

W tym przykładzie do tej pory zaprogramowano tylko jedną parę 
czasów przełączania. Przy parach czasów przełączania 2 i 3 za-
miast godzin widoczne są małe poziome kreski. Te pary czasów 
przełączania nie zostały jeszcze zaprogramowane. Wybrać jedną 
z wolnych par przyciskiem „OK”, nastąpi przejście do okna nasta-
wiania godziny rozpoczęcia i zakończenia. Nacisnąć przycisk „OK” 
– wyświetlony zostanie poniżej przedstawiony ekran. Nastawić 
żądaną godzinę za pomocą pokrętła obsługowego. 

Koniec

- -:- - - -:- -GODZINA GODZINA

Start 26
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GLOWNE MENUPROGRAMYPROGRAM GRZEWCZYOBIEG GRZEWCZY 1

Godzina zmienia się krokowo co 15 minut. Można nastawić go-
dzinę 16:30 lub 16:45, ale 16:37 już nie. Zatwierdzić wprowadzone 
dane przyciskiem „OK”.

Przedziały czasu w okolicach północy

Każdego wieczora w środę tryb ogrzewania ma być aktywny przez 
cztery godziny od godziny 22:00. Przedział czasu kończy się więc 
następnego dnia, w czwartek o godzinie 2:00. Jednak dzień kończy 
się o godzinie 0:00, dlatego dla tego programu konieczne są dwa 
czasy przełączeń. Najpierw należy zaprogramować godziny od 
22:00 do 0:00 w środę, a następnie od 0:00 do 02:00 w czwartek.

5.3.2 PROGRAM CWU

W punkcie menu PROGRAM CWU można określić godziny, w któ-
rych przygotowywana ma być ciepła woda według komfortowej 
wartości zadanej. W pozostałych godzinach ciepła woda przygo-
towywana będzie według wartości zadanej ECO. Wartości zadane 
można nastawić w punkcie menu USTAWIENIA / CIEPLA WODA 
UZYTKOWA / TEMPERATURY CWU.

Możliwości nastaw dla ciepłej wody:
 - dla każdego dnia tygodnia (poniedziałek - niedziela)
 - od poniedziałku do piątku (pon. - pt.)
 - sobota i niedziela (sob. - ndz.)
 - cały tydzień (pon. - ndz.)

Dla każdej z powyższych możliwości można nastawić trzy pary 
czasów przełączania. 
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Wyjątek: Jeśli ciepła woda powinna być ogrzewana od godziny 
22.00 do godziny 6.00 następnego dnia, należy określić 2 pary 
czasów przełączania.

Przykład:

Ciepła woda powinna być przygotowywana codziennie o dwóch 
różnych porach – od godziny 22:00 do 6:00 następnego dnia, a 
następnie od godziny 8:00 do 9:00.

Ponieważ nowy dzień rozpoczyna się o godzinie 0:00, również w 
tym przykładzie należy rozpocząć programowanie od godziny 0:00. 
 - 1. para czasów przełączania obejmuje godziny od 0:00 do 

6:00. 
 - 2. para czasów przełączania rozpoczyna się o godzinie 8:00 

i kończy się o 9:00.
 - 3. para czasów przełączania rozpoczyna się o godzinie 22:00 i 

kończy się o 24:00.

5.3.3 PROGRAM PARTY

W programie Party można przedłużyć tryb komfortowy ogrzewa-
nia o kilka godzin.

5.3.4 PROGRAM WAKACYJNY

W programie wakacyjnym instalacja pompy ciepła pracuje w try-
bie ECO, a zabezpieczenie przed zamarznięciem jest aktywne dla 
przygotowania ciepłej wody. 

Przy określaniu początku i końca wakacji należy podać rok, mie-
siąc i dzień. Godziną rozpoczęcia w pierwszym dniu urlopu jest go-
dzina 0.00. Godziną końcową w ostatnim dniu urlopu jest godzina 
24.00. Po zakończeniu wakacji, instalacja pompy ciepła wznawia 
pracę według poprzedniego programu grzewczego i przygotowy-
wania ciepłej wody.

5.3.5 PROGRAM WYGRZEWANIA

 Wskazówka
Punkt menu PROGRAM WYGRZEWANIA jest zabezpieczo-
ny kodem, a dostęp do niego i możliwość dokonywania 
nastaw ma wyłączenie specjalista.

Program wygrzewania przy ogrzewaniu podłogowym

Za pomocą pompy ciepła nie wolno suszyć obiektu, ponieważ przy 
ogrzewaniu za pomocą pompy ciepła następuje tak silne obciąże-
nie dolnego źródła, że mogą nastąpić jego uszkodzenia. W takiej 
sytuacji do programu wygrzewania należy stosować elektryczne 
ogrzewanie awaryjne/dodatkowe. W tym celu należy nastawić pa-
rametry DOLNA GRAN STOSOWANIA CO i TEMP. BIWALENTNA CO 
na 30°C i ponownie włączyć program wygrzewania.

W programie wygrzewania nie można aktywować wymuszonego 
trybu pracy.

Dostępnych jest łącznie 6 parametrów programu wygrzewania. Po 
włączeniu programu wygrzewania, można kolejno nastawić tych 6 
parametrów. Program uruchamia się za pomocą parametruPRO-
GRAM WYGRZEWANIA i z nastawieniem WŁ. Następnie urządzenie 
pracuje aż do chwili osiągnięcia temperatury podstawowej. Tem-
peratura bazowa utrzymywana jest przez nastawiony czas (para-
metr TEMP BAZOWA CIĄGŁA). Po upływie tego czasu wygrzewanie 
odbywa się ze wzrostem w K/dzień (parametr WZROST NA DZIEŃ) 
do chwili osiągnięcia maksymalnej temperatury bazowej (para-
metr TEMPERATURA MAKS.), która jest utrzymywana przez nasta-

wiony czas (parametr CZAS UTRZYM. TEMP. MAKS.). Następnie w 
takich samych etapach jak przy wygrzewaniu następuje obniżenie 
temperatury do temperatury podstawowej. Program wygrzewania 
jest zakończony. Jeśli pracują 2 obiegi grzewcze, wówczas oby-
dwa ogrzewane są zgodnie z programem wygrzewania (praca ze 
zbiornikiem buforowym i obiegiem mieszacza). Bezpośredni obieg 
grzewczy 1 (obieg bufora z czujnikiem powrotu) przejmuje warto-
ści zadane z programu wygrzewania. Ponieważ regulacja odbywa 
się za pośrednictwem czujnika powrotu, rzeczywista temperatu-
ra w zbiorniku buforowym na zasilaniu ogrzewania jest wyższa. 
Mieszacz (obieg grzewczy 2) z powrotem obniża temperatury do 
wartości zadanych nastawionych przez program wygrzewania 
(temperatura podstawowa i temperatura maksymalna).

1
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Y Temperatura
X Czas
1 Temperatura maksymalna
2 Temperatura podstawowa
3 Czas utrzymania temperatury podstawy
4 Wzrost K/dzień
5 Czas utrzymania temperatury maksymalnej
6 Start
7 Koniec

Przy eksploatacji z 2 obiegami grzewczymi ważne jest, aby pra-
cowała tylko pompa obiegu mieszacza.

Jeśli pracuje tylko bezpośredni obieg grzewczy 1, regulacja od-
bywa się ponownie przez czujnik powrotu. Ponieważ rzeczywista 
temperatura w zbiorniku buforowym na zasilania ogrzewania jest 
wyższa, w takim układzie od wartości zadanych programu wy-
grzewania (temperatura podstawowa i temperatura maksymalna) 
odejmuje się 5 K. 

Podczas wykonywania programu wygrzewania program letni nie 

działa.
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5.4 Menu NASTAWY
Tutaj można dokonać nastaw wszystkich typowych dla instalacji parametrów dla trybu grzania, chłodzenia i przygotowywania ciepłej 
wody oraz nastaw ogólnych, takich godzina.

 Wskazówka
Niektóre punkty menu zabezpieczone są kodem i tylko specjalista może przeglądać je i nastawiać.

 Wskazówka
W zależności od typu podłączonej pompy ciepła w poszczególnych menu nie ma niektórych parametrów urządzenia.

Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5

INF OGOLNE CZAS / DATA CZAS
ROK
MIESIAC
DZIEN

USTAW CZAS LETNI MIESIAC POCZATKU
DZIEN POCZATKU
MIESIAC KONCA
DZIEN KONCA

KONTRAST

JASNOŚĆ

CZULOSC NA DOTYK

SZYBKOSC REAKCJI NA DOTYK

GRZANIE OBIEG GRZEWCZY 1 TEMP POM ZADANA KOMFORT
TEMP POMIESZCZENIA ZADANA ECO
NACHYL KRZYWEJ GRZEWCZEJ
KRZYWA GRZEWCZA

OBIEG GRZEWCZY 2 TEMP POM ZADANA KOMFORT
TEMP POMIESZCZENIA ZADANA ECO
NACHYL KRZYWEJ GRZEWCZEJ
KRZYWA GRZEWCZA

NASTAWA PODSTAWOWA TRYB BUFOROWY
PRACA LETNIA TEMPERATURA ZEWNETRZNA

TLUMIENIE BUDYNKU
UDZIAL ZAS. OBIEGU GRZEW.
MAKS TEMP POWROTU
MAKS TEMP ZASILANIA
DYNAMIKA MIESZACZA
TEMP MAKS MIESZACZA
PRACA STALOWARTOSCIOWA
ANTYZAMARZANIE

ZDALNE STEROWANIE FE7 WYBOR OBIEGU GRZEWCZEGO
WPLYW CZUJ POM
KOREKTA POMIESZCZENIA

CYKLE POMPY

ZEWN. WYTWORNICA CIEPLA GRZALKA WKRECANA
KOCIOL
PWM CO
DOLNA GRANICA STOS. HZG
TEMP. BIWALENTNA HZG
ODL. KRZYWEJ GRZANIA
TEMPERATURA ZADANA KOTLA
CZAS BLOKADY ZAK ENERGET
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Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5

DOGRZEW ELEKTRYCZNY TEMP. BIWALENTNA HZG
DOLNA GRANICA STOS. HZG
LICZBA STOPNI
CZAS OPOZNIENIA

CWU TEMPERATURY CWU TEMP. ZADANA CWU KOMFORT
TEMP. ZADANA CWU ECO

NASTAWA PODSTAWOWA TRYB CWU TRYB PRIORYTETU
TRYB ROWNOLEGLY
PRIORYTET CZESCIOWY

HISTEREZA CWU
STOPNIE CWU
AUTOMATYKA CWU TEMPERATURA ZEWNETRZNA
CWU FUNKCJA NAUKI PROGR
KOREKTA T CWU
ZASOBNIK KOMBINOWANY
CWU MOC PC CWU MOC LATO

CWU MOC ZIMA
MAKS TEMP ZASILANIA
ZAPOBIEG. ANTYLEGIONELLI

ZEWN. WYTWORNICA CIEPLA WSPOMAGANIE
SAM
NIEZALEZNIE
PWM CWU
TEMP. BIWALENTNA CWU
DOLNA GRANICA STOS. CW

DOGRZEW ELEKTRYCZNY TEMP. BIWALENTNA CWU
DOLNA GRANICA STOS. CW

CHLODZENIE CHLODZENIE ZAL / WYL

NASTAWA PODSTAWOWA STOPNIE CHLODZENIA

MODUL CHLODZENIA CHLODZENIE AKTYWNE / CHLODZENIE 
PASYWNE

CHLODZENIE AKTYWNE CHLODZENIE POWIERZCHNIOWE TEMP. ZADANA ZASILANIA
HISTEREZA TEMP ZASILANIA
TEMP POMIESZCZENIA ZADANA
DYNAMIKA AKTYWNA
DYNAMIKA PASYWNA

CHLODZENIE Z DMUCHAWA TEMP. ZADANA ZASILANIA
HISTEREZA TEMP ZASILANIA
TEMP POMIESZCZENIA ZADANA
DYNAMIKA AKTYWNA
DYNAMIKA PASYWNA

CHLODZENIE PASYWNE CHLODZENIE POWIERZCHNIOWE TEMP. ZADANA ZASILANIA
HISTEREZA TEMP ZASILANIA
TEMP POMIESZCZENIA ZADANA
DYNAMIKA PASYWNA

CHLODZENIE Z DMUCHAWA TEMP. ZADANA ZASILANIA
HISTEREZA TEMP ZASILANIA
TEMP POMIESZCZENIA ZADANA
DYNAMIKA PASYWNA

INSTALACJA SOLARNA MAKS TEMP ZASOBNIKA
ROZN TEMP SOL
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5.4.1 INF OGOLNE

CZAS / DATA

Tutaj można nastawić godzinę, rok, miesiąc i dzień.

USTAW CZAS LETNI

Tutaj można nastawić czas letni.

Czas letni jest nastawiony fabrycznie od 25 marca do 25 paź-
dziernika.

KONTRAST

Tutaj nastawia się kontrast wyświetlacza.

JASNOŚĆ

Tutaj nastawia się jasność wyświetlacza.

CZUŁOŚĆ NA DOTYK iSZYBKOŚĆ REAKCJI NA DOTYK

Nastawy można dokonać tylko po wpisaniu kodu.

5.4.2 GRZANIE

OBIEG GRZEWCZY 1 i OBIEG GRZEWCZY 2

TEMP POM  ZADANA KOMFORT i TEMP POMIESZCZENIA 
ZADANA ECO

Tutaj dla obiegu grzewczego 1 i obiegu grzewczego 2 można na-
stawić zadaną temperaturę pomieszczenia dla trybu komfortowe-
go i ECO oraz nachylenie krzywej grzewczej.

Zmiana zadanej temperatury pokojowej powoduje równoległe 
przesunięcie krzywej grzewczej.

Jeśli podłączone jest zdalne sterowanie FE 7 i zostało ono przy-
pisane do obiegu grzewczego 1, można dodatkowo odczytać rze-
czywistą temperaturę pomieszczenia.

Jeśli podłączony jest moduł zdalnego sterowania FE 7 lub FEK i jest 
on przyporządkowany do obiegu grzewczego 2, można ponadto 
odczytać temperaturę rzeczywistą pomieszczenia.

Wskazanie „Obieg grzewczy 2” pojawia się wówczas, gdy podłą-
czony jest czujnik zasilania mieszacza dla 2. obiegu grzewczego.

NACHYL KRZYWEJ GRZEWCZEJ

W punkcie menu NACHYL KRZYWEJ GRZEWCZEJ można nastawić 
krzywą grzewczą oddzielnie dla obiegu grzewczego 1 i 2.

Wskazówka: Specjalista nastawia wcześniej optymalną krzywą 
grzewczą dla każdego obiegu grzewczego w danym budynku dla 
istniejącej instalacji. W przypadku obiegu grzewczego 1 odnosi się 
ona do temperatury powrotu PC, a w przypadku obiegu grzew-
czego 2 do temperatury zasilania mieszacza. 

Po zmianie krzywej grzewczej w regulatorze pomp ciepła u góry 
wyświetlacza pokazana będzie obliczona temperatura zadana 
powrotu i zasilania w zależności od temperatury zewnętrznej i 
temperatury zadanej pomieszczenia. 

Po wybraniu temperatury w menu NASTAWY / GRZANIE / NASTA-
WA PODSTAWOWA w parametrze PRACA STAŁOWARTOŚCIOWA, 
krzywa grzewcza 1 znika i we wskaźniku jest widoczna TEMP. ZAD. 
WARTOŚCI STAŁEJ wraz z odpowiednią temperaturą.

Fabrycznie dla obiegu 1 ustawiona jest krzywa 0,6, dla obiegu 2 
krzywa 0,2. Krzywe grzewcze odnoszą się do temperatury zadanej 
pomieszczenia równej 20 °C.
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Y Obieg grzewczy 1 z temperaturą powrotu PC [°C]
 Obieg grzewczy 2 z temperaturą zasilania PC [°C]
X Temperatura zewnętrzna [°C]

KRZYWA GRZEWCZA

Ustawienie na tryb programowy powoduje przełączenie pomiędzy 
trybem Komfort i ECO.

Na rysunku przedstawiono wykres z ustawioną krzywą grzewczą 
w odniesieniu do zadanej temperatury pokojowej dla trybu kom-
fortowego. Druga krzywa (linia przerywana) odnosi się do zadanej 
temperatury pokojowej dla trybu ECO. 
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Przykład dopasowania krzywej grzewczej:

W przypadku instalacji grzewczej gdzie w okresie przejściowym 
przy temperaturze zewnętrznej od 5°C do 15°C temperatura w 
mieszkaniu jest za niska pomimo otwartych zaworów grzejników, 
a przy temperaturze zewnętrznej ≤ 0°C temperatura jest prawidło-
wa problem można rozwiązać, przesuwając równolegle krzywą 
grzewczą przy jednoczesnym jej zmniejszeniu.

Wcześniej wybrano krzywą grzewczą 1,0 w odniesieniu do tem-
peratury zadanej pomieszczenia równej 20°C. Przerywana linia 
przedstawia krzywą  zmienioną na 0,83, z temperaturą zadaną 
pomieszczenia zmienioną na 23,2 °C.

60

40

20

0
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

26
�0

3�
01

�1
91

6+

Y Temperatura powrotu / zasilania [°C]
X Temperatura zewnętrzna [°C]

NASTAWA PODSTAWOWA

TRYB BUFOROWY

W przypadku zastosowania zbiornika buforowego, należy nasta-
wić ten parametr na WŁ.

PRACA LETNIA

W parametrze PRACA LETNIA można określić, kiedy instalacja 
grzewcza ma się przełączyć na tryb letni. Parametr PRACA LETNIA 
można włączyć lub wyłączyć. Dostępne są 2 parametry funkcji z 
możliwością nastawy.

TEMPERATURA ZEWNETRZNA

Temperatura zewnętrzna z możliwością nastawy

TLUMIENIE BUDYNKU

W przypadku tego parametru można wybrać w zależności od ro-
dzaju budynku, czy wyliczana ma być średnia wartość temperatury 
zewnętrznej. 

Można wybierać spośród 4 nastaw.

Nastawa „0”: Brak tłumienia temperatury zewnętrznej. Średnia 
i określona dla danego rodzaju budynku temperatura zewnętrz-
na odpowiadają aktualnej temperaturze zewnętrznej, następuje 
bezpośrednie porównanie ustawionej i aktualnej temperatury 
zewnętrznej.

Nastawa „1”: niewielkie tłumienie (ustalanie wartości średniej 
przez 24 godz.) temperatury zewnętrznej, np. konstrukcja drew-
niana z szybkim przepływem ciepła. 

Nastawa „2”: średnie tłumienie (ustalanie wartości średniej przez 
48 godz.) temperatury zewnętrznej, np. budynek murowany z ter-
moizolacją ze średnim przepływem ciepła.

Nastawa „3”: znaczne tłumienie (ustalanie wartości średniej przez 
72 godz.) temperatury zewnętrznej. Budynek z opornym przepły-
wem ciepła.

Jeśli ustalona temperatura zewnętrzna ≥ od ustawionej tempera-
tury zewnętrznej, oba obiegi grzewcze (jeśli są dostępne) przełą-
czają się na pracę letnią, histereza przełączenia powrotnego –1 K. 

Przy regulacji wartościami stałymi tryb pracy letniej dla 1. obiegu 
grzewczego jest nieaktywny.

UDZIAL ZAS. OBIEGU GRZEW.

Udział zasilania rejestrowania temperatury regulacji obiegu 
grzewczego 1

Zakres nastaw od 0 do 100%

Tutaj można określić, czy eksploatowana będzie instalacja 
grzewcza

regulowana temperaturą zasilania czy regulowana temperaturą 
powrotu.

Nastawa 0: instalacja grzewcza regulowana temperaturą powrotu

Nastawa 100: instalacja grzewcza regulowana temperaturą za-
silania

Nastawa 80: regulacja zakresowa (20 % regulacji powrotem i 80 
% regulacji zasilaniem)

Nastawa 50: regulacja zakresowa (50 % regulacji powrotem i 50 
% regulacji zasilaniem)

Nastawa 30: regulacja zakresowa (70 % regulacji powrotem i 30 
% regulacji zasilaniem)

W normalnych warunkach należy nastawiać wartości poniżej 80 
(zalecenie: 50) dla obiegu grzewczego 1 celem ograniczenia wpły-
wu temperatury zasilania. Temperatura zasilania silnie waha się 
w szczególności w okresach przejściowych wskutek załączania i 
wyłączania pompy ciepła, co jest zjawiskiem normalnym.

MAKS TEMP POWROTU

Jeśli temperatura ta na czujniku powrotu zostanie osiągnięta w 
trybie grzania, pompa ciepła zostanie od razu wyłączona. Tego 
rodzaju funkcja zabezpieczająca zapobiega zadziałaniu czujnika 
wysokiego ciśnienia. Osiągnięcie tej wartości nie powoduje wy-
generowania komunikatu o błędzie.

W trybie przygotowania ciepłej wody temperatura powrotu nie 
jest ograniczona maksymalną temperaturą powrotu.

MAKS TEMP ZASILANIA

Maksymalna temperatura zasilania pompy ciepła w trybie ogrze-
wania

Nastawienie to ogranicza temperaturę zasilania pompy ciepła 
i elektrycznego ogrzewania awaryjnego/dodatkowego w trybie 
grzania.
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DYNAMIKA MIESZACZA

Czas działania mieszacza

Zakres nastaw od 60 do 240

Nastawa ta umożliwia dopasowanie pracy mieszacza. Nastawa od 
60 do 240 oznacza odchyłkę regulacji od 6 K do 24 K. 

Częstotliwość odczytu wynosi 10 sekund, a minimalny czas włą-
czenia mieszacza wynosi 0,5 sekundy. W martwej strefie obejmu-
jącej ±1 K od wartości zadanej mieszacz nie reaguje.

Przykład nastawienia 100 = 10 K.

Odchyłka regulacji (temperatura zadana mieszacza – temperatura 
rzeczywista mieszacza) wynosi 5 K. Mieszacz otwiera się na 5 
sekund, następnie przerywa pracę na 5 sekund, a potem cykl się 
powtarza.

Odchyłka regulacji (temperatura zadana mieszacza – temperatura 
rzeczywista mieszacza) wynosi 7,5 K. Mieszacz otwiera się na 7,5 
sekundy, następnie przerywa pracę na 2,5 sekundy, a potem cykl 
się powtarza.

Im mniejsze jest odchylenie regulacji, tym krótszy jest czas włą-
czenia mieszacza, a tym dłuższe są przerwy w pracy.

Jeśli przy identycznym odchyleniu regulacji wartość DYNAMIK 
MIESZA będzie zmniejszana, czas włączenia będzie coraz dłuższy, 
a przerwa w pracy coraz krótsza.

Przykład nastawienia 100 i chwilowego odchylenia regulacji 5 K.

5 K z 10 K = 50% = czas włączenia

Przykład: Odchylenie regulacji

± 1 K
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1 Nastawa 100 = odchylenie regulacji 10 K
2 Odchylenie regulacji 5 K
3 Odchylenie regulacji w K
4 Czas włączenia w %

TEMP MAKS MIESZACZA

Ta nastawa ogranicza temperaturę zasilania obiegu mieszacza. 
Jeśli np. na podstawie danych z obiegu mieszacza obliczona zosta-
nie wyższa wartość zadana dla zasilania, do regulacji wykorzysta-
na zostanie maksymalna wartość zadana dla zasilania mieszacza i 
regulacja będzie się odbywać na podstawie tej wartości.

PRACA STALOWARTOSCIOWA

Regulacja powrotu pompy ciepła odbywa się zgodnie z nastawioną 
wartością stałą. Program czasowy  nie jest brany pod uwagę. Po-
szczególne położenia przełącznika programów mają wpływ tylko 
na obieg mieszacza (jeśli jest dostępny). W położeniu przełącznika 
programów Gotowość przy nastawionej wartości stałej włącza-
ny jest tryb ochrony przed mrozem, a sprężarka jest wyłączana. 
Program letni nie obowiązuje przy regulacji stałowartościowej, 
co oznacza, że pompa bezpośredniego obiegu grzewczego nie 
jest wyłączona.

ANTYZAMARZANIE

Aby zapobiec zamarznięciu instalacji grzewczej, pompy obiegu 
grzewczego włączają się przy nastawionej temperaturze zabezpie-
czającej przed zamarznięciem, histereza przełączenia powrotnego 
wynosi 1 K.

ZDALNE STEROWANIE FE7

Ten punkt menu wyświetlany jest tylko wtedy, gdy podłączone jest 
zdalne sterowanie FE7.

WYBOR OBIEGU GRZEWCZEGO

Zdalne sterowanie FE7 z możliwością wyboru dla obu obiegów 
grzewczych.

Ten parametr umożliwia wybór obiegu grzewczego, dla którego 
będzie działać zdalne sterowanie. W INFO / INSTALACJA / TEMPE-
RATURA POMIESZCZENIA można wyświetlić rzeczywistą tempe-
raturę pomieszczenia.

WPLYW CZUJ POM

Nastawienie standardowe 5, z możliwością nastawienia od ---- 
przez 0 do 20. Kreski (----) na wskazaniu:

Przy podłączonym zdalnym sterowaniu FE7 czujnik pomieszczenia 
służy tylko do rejestrowania i wskazywania temperatury rzeczy-
wistej pomieszczenia, nie ma wpływu na regulację. Zdalne stero-
wanie pozwala zmieniać temperaturę pomieszczenia dla obiegu 
grzewczego 1 lub 2 o ± 5°C tylko w trybie automatycznym. Zmiana 
wartości zadanej ma wpływ na aktualny czas grzania, nie zmienia 
jednak czasu obniżania temperatury. 

Równocześnie nastawienie „0 do 20” służy do sterowania obniża-
niem nocnym na podstawie temperatury pomieszczenia. Oznacza 
to, że przy przełączeniu z fazy grzania na fazę obniżania pompa 
obiegu grzewczego wyłącza się. Pozostaje wyłączona do chwili, 
aż temperatura rzeczywista pomieszczenia po raz pierwszy obniży 
się do wartości zadanej pomieszczenia. Dalsza regulacja odbywa 
się zależnie od pogody.

Jeśli temperatura pomieszczenia ma być uwzględniona w ob-
wodzie regulacji, współczynnik wpływu czujnika pomieszczenia 
należy nastawić na wartość > 0. Wpływ czujnika pomieszczenia 
ma takie samo znaczenie dla temperatury powrotu jak czujnik 
zewnętrzny, jednak jest on o 1 do 20 razy większy w zależności 
od nastawionego współczynnika.

 - Temperatura powrotu / zasilania zależna od temperatury 
pomieszczenia z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej

Przy takim sposobie regulacji tworzona jest kaskada regulatorów 
obejmująca regulację temperatury powrotu / zasilania zależną od 
pogody i temperatury pomieszczenia. Regulacja powrotu / zasila-
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nia zależna od pogody powoduje wybór nastawienia temperatury 
powrotu / zasilania, która jest korygowana przez nadrzędny regu-
lator temperatury pomieszczenia zgodnie z następującym wzorem:

∆ϕR = (ϕRZAD − ϕRRZECZ) * S * K

Ze względu na to, że istotna część regulacji jest już realizowana 
przez regulację zależną od pogody, wpływ czujnika pomieszczenia 
K może być nastawiony na niższą wartość w porównaniu z samą 
tylko regulacją temperatury pomieszczenia (K = 20). Wykres przed-
stawia sposób regulacji przy nastawionym współczynniku K = 10 
(wpływ pomieszczenia) i krzywej grzewczej S = 1,2.

 - Regulacja temperatury pomieszczenia z uwzględnieniem 
pogody

Ten tryb regulacji ma dwie istotne zalety:

Błędnie dobrane krzywe grzewcze są korygowane na podstawie 
wpływu czujnika pomieszczenia K, mniejszy współczynnik K za-
pewnia stabilniejszą regulację.

Przy każdym sposobie regulacji ze współczynnikiem wpływu czuj-
nika pomieszczenia należy uwzględnić następujące punkty:
 - Czujnik pomieszczenia musi dokładnie rejestrować tempera-

turę pomieszczenia.
 - Otwarte drzwi i okna mają bardzo duży wpływ na efekt 

regulacji.
 - Zawory grzejników w pomieszczeniu prowadzącym muszą 

być zawsze całkowicie otwarte.
 - Temperatura w pomieszczeniu prowadzącym jest miarodajna 

dla całego obiegu grzewczego.

Jeśli temperatura pomieszczenia ma być uwzględniona w obwo-
dzie regulacji, współczynnik wpływu czujnika pomieszczenia na-
leży nastawić na wartość > 0.
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10 °C

KOREKTA POMIESZCZENIA

Za pomocą tego parametru można skorygować zmierzoną tem-
peraturę pomieszczenia.

CYKLE POMPY

 - Sterowanie pompami obiegów grzewczych

Parametr CYKLE POMPY dotyczy tylko bezpośredniego obiegu 
grzewczego 1, a zatem pompy obiegu grzewczego 1.

Parametr można włączyć WŁ lub wyłączyć WYŁ . W położeniu WYŁ. 
pompa obiegu grzewczego nie pracuje cyklicznie. Pompa pracuje 
przez cały czas. Wyłączana jest tylko w trybie pracy letniej.

Po nastawieniu parametru na wartość WŁ., sterowanie przełącza-
niem pompy obiegu grzewczego odbywa się według określonego 
rozkładu temperatury zewnętrznej.

Impuls włączający pompę obiegu grzewczego trwa zawsze 
5 minut.

Pompa obiegu grzewczego 1 uruchamia się podczas każdego roz-
ruchu pompy ciepła. Po wyłączeniu pompy ciepła pompa pracuje 
dalej przez 5 minut. Teraz zaczyna obowiązywać czas włączenia, 
np. przy temperaturze zewnętrznej równej 5 °C pompa uruchamia 
się trzy razy na godzinę, za każdym razem na 5 minut.
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 - Chwilowy rozruch pompy

Aby zapobiec blokowaniu pomp np. latem, po upływie 24 godzin 
od ostatniego wyłączenia pompa jest włączana na 10 sekund. 
Dotyczy to wszystkich pomp.

 - Sterowanie pompami obiegów grzewczych przy 
podłączonym zdalnym sterowaniu FE7 / FEK

W połączeniu ze zdalnym sterowaniem FE7 lub FEK zgodnie z wa-
runkiem przełączenia 

ϕT rzecz pom >ϕT zad pom + 1K

dana pompa obiegu grzewczego jest wyłączana, a mieszacz prze-
chodzi w stan „ZAMKNIĘTY”. Odbywa się to tylko, gdy współczyn-
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nik wpływu czujnika pomieszczenia nastawiony jest na K > 0. 
Powrót do poprzedniego stanu następuje po spełnieniu warunku:

ϕT RZECZ pom <ϕT ZAD pom

Tryb pracy letniej działa również we współpracy ze zdalnym ste-
rowaniem FE7 lub FEK dla danego obiegu grzewczego.

ZEWN. WYTWORNICA CIEPLA

GRZALKA WKRECANA

2. wytwornica ciepła jest włączana bezpośrednio do obiegu 
grzewczego. Może to być bezpośrednie podłączenie do zbiornika 
buforowego z grzałką elektryczną lub podłączenie do zasilania 
ogrzewania z kotłem z płynnie obniżaną temperaturą. Czujnik 2. 
wytwornicy ciepła musi być podłączony do zasilania ogrzewania 
2. wytwornicy ciepła. 2. wytwornica ciepła włącza się poniżej 
temperatury biwalentnej (parametr TEMP BIWALENTNA HZG) w 
zależności od obciążenia jako ostatni stopień kaskady. 2. wytwor-
nica ciepła dokonuje regulacji na podstawie temperatury powrotu 
+ odległość krzywej grzewczej (parametr ODL KRZYWEJ GRZA-
NIA). Dopiero gdy temperatura zostanie osiągnięta, 2. wytwornica 
ciepła wyłącza się. Oznacza to, że nawet jeśli pompa ciepła jest 
już wyłączona, a temperatura zadana dla 2. wytwornicy ciepła 
nie została jeszcze osiągnięta, może ona samodzielnie pracować. 
Warunki załączenia 2. wytwornicy ciepła:

– temperatura poniżej temperatury biwalentnej

– pompa ciepła pracuje na wszystkich stopniach

– temperatura rzeczywista 2. wytwornicy ciepła < temperatura 
zadana powrotu

KOCIOL

Przy takim ustawieniu regulacja wartościami stałymi nie jest moż-
liwa. Przy tej nastawie nie można sterować 2. obiegiem grzew-
czym (obieg mieszacza). Mieszacz jest podłączany dla 2. wytwor-
nicy ciepła. Czujnik 2. wytwornicy ciepła musi być podłączony do 
kotła, natomiast czujnik mieszacza do zasilania ogrzewania. 2. 
wytwornica ciepła włącza się poniżej temperatury biwalentnej 
(parametr TEMP BIWALENTNA HZG) w zależności od obciążenia 
jako ostatni stopień kaskady.

Mieszacz jest podłączony przy eksploatacji pompy ciepła. Po uru-
chomieniu 2. WC mieszacz dokonuje regulacji do temperatury za-
danej mieszacza, jeśli temperatura na 2. WC jest > od obliczonej 
temperatury zadanej mieszacza, a temperatura rzeczywista mie-
szacza jest < 1 K temperatury zadanej mieszacza. 2. wytwornica 
ciepła wyłącza się po osiągnięciu maksymalnej temperatury zada-
nej kotła (parametr TEMPERATURA ZADANA KOTLA), jeśli pompa 
ciepła jest już wyłączona, a temperatura zadana dla 2. wytwornicy 
ciepła nie została jeszcze osiągnięta, 2. wytwornica ciepła może 
pracować samodzielnie. Warunki załączenia 2. wytwornicy ciepła:
 - Temperatura poniżej temperatury biwalentnej.
 - Pompa ciepła pracuje na wszystkich stopniach.
 - Osiągnięta musi zostać temperatura niższa od temperatury 

zadanej kotła o 5 K.

PWM CO

Tutaj można zdefiniować udział integralny 2. wytwornicy ciepła 
w Kmin. Możliwość nastawy od 10 do 100 Kmin.

DOLNA GRANICA STOS. HZG

Granica pracy pompy ciepła

Przy temperaturze zewnętrznej poniżej nastawionej dolnej granicy 
stosowania dla ogrzewania

pompa ciepła jest wyłączana. 2. zewnętrzna wytwornica ciepła 
jest samodzielnie odpowiedzialna za ogrzewanie.

TEMP. BIWALENTNA HZG

Temperatura biwalentna pompy ciepła dla trybu ogrzewania

Poniżej tej temperatury zewnętrznej 2. zewnętrzna wytwornica 
ciepła dla trybu grzania jest włączana w zależności od obciążenia.

ODL. KRZYWEJ GRZANIA

Odległość pomiędzy krzywymi grzewczymi

Patrz parametr ZEWN. WYTWORNICA CIEPLA; nastawy GRZALKA 
WKRECANA i KOCIOL.

TEMPERATURA ZADANA KOTLA

Patrz parametr ZEWN. WYTWORNICA CIEPLA; nastawa 2 WE KO-
CIOL.

CZAS BLOKADY ZAK ENERGET

Czas blokady zakładu energetycznego.

Ponieważ w czasie blokady przez zakład energetyczny pompa 
ciepła nie może zrealizować żądania ogrzewania, należy określić 
sposób pracy 2. wytwornicy ciepła w tym czasie. Przy ustawieniu 
WYL 2. wytwornica ciepła w czasie blokady przez ZE (również po-
wyżej temperatury dwuwartościowej) będzie przejmować zadanie 
ogrzewania. Jeśli w czasie blokady przez zakład energetyczny 2. 
wytwornica ciepła ma być niedostępna dla ogrzewania, należy 
podać odpowiedni czas w godzinach.

DOGRZEW ELEKTRYCZNY

TEMP. BIWALENTNA HZG

Temperatura biwalentna pompy ciepła dla trybu ogrzewania

Poniżej tej temperatury zewnętrznej elektryczne ogrzewanie awa-
ryjne/dodatkowe jest włączane w trybie grzania w zależności od 
obciążenia.

DOLNA GRANICA STOS. HZG

Granica pracy pompy ciepła

Przy temperaturze zewnętrznej poniżej nastawionej dolnej granicy 
pracy dla ogrzewania pompa ciepła jest wyłączana. 

Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe jest odpowiedzialne 
tylko za ogrzewanie.

LICZBA STOPNI  

Maksymalna liczba stopni grzewczych DHC włączanych przez re-
gulator dla obiegu grzewczego.

W zależności od wymaganej mocy grzewczej można włączyć od 0 
do 3 stopni grzewczych DHC.
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CZAS OPOZNIENIA

Opóźnienie włączenia stopnia grzewczego DHC wymaganego 
przez regulator.

Przy spadku wartości poniżej punktu biwalentnego włączenie wy-
maganego stopnia grzewczego DHC zostanie opóźnione o czas 
nastawiony w minutach. Komfort obniży się nieco, jednak system 
będzie pracować bardziej wydajnie pod względem energetycznym.

5.4.3 CWU

TEMPERATURY CWU

TEMP. ZADANA CWU KOMFORT i TEMP. ZADANA CWU ECO

Tutaj można nastawić temperaturę zadaną ciepłej wody dla trybu 
komfortowego lub ECO.

NASTAWA PODSTAWOWA

TRYB CWU

Za pomocą parametru TRYB CWU można dokonać 3 różnych na-
staw:

Tryb priorytetu, równoległy i częściowego priorytetu.

TRYB PRIORYTETU 
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1 Pompa ciepła – zasilanie ciepłą wodą
2 Pompa ciepła – powrót ciepłej wody
3 Zasobnik – zasilanie
4 Zasobnik – powrót

W trybie priorytetu włączona pozostaje tylko pompa ciepła wy-
brana do przygotowania ciepłej wody lub zostanie ona włączona. 
Przygotowanie ciepłej wody ma więc pierwszeństwo przed trybem 
grzania w kaskadzie pomp ciepła. Pracuje tylko pompa ładowania 
ciepłej wody z odpowiednią pompą ciepła.

TRYB ROWNOLEGLY
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1 Pompa ciepła – zasilanie ciepłą wodą
2 Pompa ciepła – powrót ciepłej wody
3 Zasobnik – zasilanie
4 Zasobnik – powrót

W trybie równoległym wszystkie pompy ciepła pozostają włą-
czone lub załączają się pompy ciepła wybrane do przygotowania 
ciepłej wody. Pracuje pompa ładowania ciepłej wody i pompa 
ładowania bufora odpowiednich pomp ciepła. Przy eksploatacji 
z jedną pompą ciepła w przypadku wymaganego przygotowania 
ciepłej wody zawsze włączana jest pompa ładowania ciepłej wody 
i pompa ładowania bufora, również gdy nie występuje zapotrze-
bowanie na ogrzewanie.

PRIORYTET CZESCIOWY

1

4
3

2

D
00

00
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02

1 Pompa ciepła – zasilanie ciepłą wodą
2 Pompa ciepła – powrót ciepłej wody
3 Zasobnik – zasilanie
4 Zasobnik – powrót

Przy priorytecie częściowym wszystkie pompy ciepła pozostają 
włączone lub załączają się pompy ciepła wybrane do przygoto-
wania ciepłej wody z pompą ładowania ciepłej wody i pozostałymi 
pompami ciepła z pompą ładowania bufora do ogrzewania. Ten 
tryb jest uzasadniony tylko w układzie kaskadowym.

HISTEREZA CWU

W tym miejscu można ustalić histerezę włączenia przygotowania 
ciepłej wody.
 - Włączenie przygotowania ciepłej wody przy wartości zadanej 

ciepłej wody minus histereza.

STOPNIE CWU

Stopnie pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody 
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Tutaj można wybrać liczbę stopni pomp ciepła do przygotowania 
ciepłej wody.

AUTOMATYKA CWU 

Tryb automatyczny przygotowania ciepłej wody w zależności od 
temperatury zewnętrznej. Punkt menu CWU AUTO można włączyć 
lub wyłączyć. Przy wielostopniowych pompach ciepła WPL lub 
w trybie kaskady przygotowanie ciepłej wody odbywa się w zależ-
ności od obciążenia według temperatury zewnętrznej. Dodatkowo 
można ustawić temperaturę zewnętrzną.

Zakres nastaw: –15°C do + 30°C, nastawienie standardowe 5°C. 
Powyżej 5,1 °C ciepłą wodę przygotowuje zawsze tylko jedna 
pompa ciepła.

Przy poziomie 5,0 °C uruchamia się 1. stopień, po 10 sekundach 
drugi stopień itd. Jeśli wykorzystywany będzie tryb automatyczny 
ciepłej wody, uaktywnione muszą zostać wszystkie stopnie przy-
gotowania ciepłej wody. 

CWU FUNKCJA NAUKI PROGR

Podczas przygotowania ciepłej wody odbywa się automatyczne 
dopasowanie temperatury ciepłej wody (efekt samouczenia). 

NastawaWYŁ.

Jeśli w trybie przygotowania ciepłej wody pompa ciepła zostanie 
wyłączona przez czujnik wysokiego ciśnienia lub na skutek tem-
peratury maksymalnej gazu gorącego, elektryczne ogrzewanie 
awaryjne/dodatkowe zostanie włączone jako stopień dogrzewania 
do momentu osiągnięcia nastawionej temperatury ciepłej wody. 
Jeśli w tym trybie osiągnięta zostanie maksymalna temperatura 
zasilania, zasilanie ciepłą wodą zostanie zakończone, a temperatu-
ra zadana ciepłej wody zostanie zastąpiona aktualną temperaturą 
rzeczywistą ciepłej wody.

Nastawa ZAL

Jeśli w trybie przygotowania ciepłej wody pompa ciepła zosta-
nie wyłączona przez czujnik wysokiego ciśnienia lub na skutek 
maksymalnej temperatury gazu gorącego, zasilanie ciepłą wodą 
zostanie zakończone, a temperatura zadana ciepłej wody zostanie 
zastąpiona aktualną temperaturą rzeczywistą ciepłej wody. Tryb 
ten umożliwia oszczędzanie energii, ponieważ ciepła woda jest 
przygotowywana wyłącznie przy udziale pompy ciepła.

ZASOBNIK KOMBINOWANY

Jeśli parametr zostanie nastawiony na ZAL, podczas przygotowy-
wania ciepłej wody pompy obiegu grzewczego zostaną wyłączone.

(tylko w połączeniu z zasobnikiem przepływowym SBS)

Ten parametr należy nastawić na ZAL, jeśli z uwagi na specjalny 
hydrauliczny układ połączeń pompa obiegu grzewczego ma być 
wyłączana podczas ładowania ciepłej wody.

CWU MOC PC

Aby uzyskać rozsądny kompromis między współczynnikiem 
sprawności pompy ciepła a komfortowym przygotowywaniem 
ciepłej wody, zaleca się nastawienie różnych mocy grzewczych 
pompy ciepła w trybie przygotowania ciepłej wody w zależności od 
temperatury zewnętrznej. Do tego celu służą dwa parametry: WW 
MOC LATO i WW MOC ZIMA, za pomocą których należy nastawić 
moc grzewczą pompy ciepła w trybie przygotowania ciepłej wody 
przy temperaturze zewnętrznej od - 20 °C do + 20 °C. 

Moc grzewcza pompy ciepła podczas przygotowywania ciepłej 
wody przy niższych temperaturach zewnętrznych lub przy ro-
snących temperaturach zasilania może mieć wartość niższą od 
nastawionej mocy grzewczej.

WW MOC LATO Aby zoptymalizować wydajność pompy ciepła w 
trybie przygotowania ciepłej wody, można zredukować moc.

CWU MOC ZIMA

Aby przy dużym zapotrzebowaniu na ciepło grzewcze zyskać krótki 
czas na przygotowanie ciepłej wody, można nastawić wyższą moc 
dla trybu przygotowania ciepłej wody.

ZAPOBIEG. ANTYLEGIONELLI

Przy aktywnej funkcji zapobiegania antylegionelli zawartość zbior-
nika ciepłej wody będzie ogrzewana codziennie o godzinie 1:00 do 
60°C. Funkcja antylegionelli jest aktywna tylko, jeśli podłączone 
jest ogrzewanie awaryjne/dodatkowe lub zdefiniowano parametr 
ZEWN. WYTWORNICA CIEPLA dla przygotowywania ciepłej wody.

ZEWN. WYTWORNICA CIEPLA

ZALEZNY

Przy tej nastawie poniżej punktu biwalentnego (parametr TEMP 
BIWALENTNA WW) 2. wytwornica ciepła wspomaga pompę cie-
pła w przygotowaniu ciepłej wody. W celu włączenia 2. WC przy 
żądaniu ciepłej wody w tym ustawieniu załączane jest wyjście 
pompy cyrkulacyjnej.

SAMODZIELNY

Przy tej nastawie poniżej temperatury biwalentnej 2. wytwornica 
ciepła jest samodzielnie odpowiedzialna za przygotowanie ciepłej 
wody. W celu załączenia 2. wytwornicy ciepła przy żądaniu ciepłej 
wody w tym ustawieniu załączane jest wyjście pompy cyrkula-
cyjnej.

NIEZALEZNY 

Przy tej nastawie niezależnie od punktu biwalentnego za przygo-
towanie ciepłej wody odpowiedzialna jest tylko 2. wytwornica cie-
pła. W celu włączenia 2. WC przy żądaniu ciepłej wody załączane 
są wyjścia pompy cyrkulacyjnej + pompy ładowania ciepłej wody.

Po wybraniu tej nastawy parametr STOPNIE CWU należy nastawić 
na „0”, ponieważ pompa ciepła nie będzie już odpowiedzialna za 
przygotowanie ciepłej wody.

PWM CWU

Poprzez ten parametr wyznacza się procentowy udział mocy, za 
pomocą której 2. wytwornica ciepła przygotowuje ciepłą wodę. 
Możliwość nastawy od 0 do 100 %.

DOGRZEW ELEKTRYCZNY

TEMP. BIWALENTNA CWU

Temperatura biwalentna pompy ciepła dla trybu przygotowania 
ciepłej wody

Poniżej tej temperatury zewnętrznej elektryczne ogrzewanie awa-
ryjne/dodatkowe jest włączane w trybie przygotowania ciepłej 
wody w zależności od obciążenia.
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DOLNA GRANICA STOS. CW

Dolna granica stosowania pompy ciepła dla trybu przygotowania 
ciepłej wody

Przy temperaturze zewnętrznej poniżej ustawionej dolnej granicy 
stosowania w celu przygotowania ciepłej wody pompa ciepła jest 
wyłączana. 

Elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe jest odpowiedzialne 
tylko za przygotowanie ciepłej wody.

5.4.4 CHLODZENIE

CHLODZENIE

WŁ. / WYŁ.

MODUL CHLODZENIA

CHŁODZENIE PASYWNE / CHŁODZENIE AKTYWNE

CHLODZENIE AKTYWNE

CHLODZENIE POWIERZCHNIOWE
 - TEMPERATURA ZASILANIA
 - HISTEREZA TEMP ZASILANIA
 - TEMP POMIESZCZENIA ZADANA
 - DYNAMIKA AKTYWNA
 - DYNAMIKA PASYWNA

CHLODZENIE Z DMUCHAWA
 - TEMPERATURA ZASILANIA
 - HISTEREZA TEMP ZASILANIA
 - TEMP POMIESZCZENIA ZADANA
 - DYNAMIKA AKTYWNA
 - DYNAMIKA PASYWNA

CHLODZENIE PASYWNE

CHLODZENIE POWIERZCHNIOWE
 - TEMPERATURA ZASILANIA
 - HISTEREZA TEMP ZASILANIA
 - TEMP POMIESZCZENIA ZADANA

CHLODZENIE Z DMUCHAWA
 - TEMPERATURA ZASILANIA
 - HISTEREZA TEMP ZASILANIA
 - TEMP POMIESZCZENIA ZADANA

Za pomocą regulatora pomp ciepła możliwa jest obsługa chłodze-
nia przez pojedyncze urządzenia (np. WPF M, WPF 20-66 i WPL 
13,18, 23 cool) oraz urządzenia połączone kaskadowo. Chłodzenie 
możliwe jest tylko w połączeniu ze zbiornikiem buforowym bądź 
rozdzielaczem hydraulicznym.

Regulator pomp ciepła musi znajdować się w trybie TRYB LETNI. 
Przełączenie z trybu grzania na TRYB LETNI odbywa się w zależ-
ności od temperatury zewnętrznej oraz parametru TRYB LETNI. 

Dodatkowo przez magistralę CAN podłączone musi być analogowe 
zdalne sterowanie z czujnikiem temperatury pomieszczenia FE 

7 lub cyfrowe zdalne sterowanie FEK z czujnikiem temperatury 
pomieszczenia i czujnikiem wilgotności. 

Tryb chłodzenia z FE 7

Analogowe zdalne sterowanie z czujnikiem temperatury pomiesz-
czenia FE 7 nie posiada funkcji kontroli punktu rosy. Dlatego może 
być stosowane tylko w połączeniu z konwektorami nadmuchowy-
mi lub kasetami sufitowymi ze spustem kondensatu. 

Tryb chłodzenia z FEK

Cyfrowe zdalne sterowanie FEK wyposażone jest w funkcję kon-
troli punktu rosy i może być wykorzystywane z ogrzewaniem po-
wierzchniowym (np. ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie ścienne, 
maty chłodzące).

Po wystąpieniu żądania chłodzenia w trybie chłodzenia pasywne-
go załącza się pompa źródła i pompa ładowania bufora. W trybie 
chłodzenia aktywnego dodatkowo pracuje sprężarka.

!  Uszkodzenia urządzenia i instalacji
Wskazówki dotyczące okablowania: Dotychczasowe 
wyjście pompy solarnej staje się wyjściem chłodzenia. 
Czujnik zasilania ciepłej wody dolny bądź czujnik powro-
tu (czujnik 1) staje się czujnikiem zasilania chłodzenia. 
Funkcje Praca instalacji solarnej i Pomiar ciepła nie są 
więc dostępne.

Nastawy w regulatorze WPM 3 dla WPF
 - W USTAWIENIA / CHLODZENIE nastawić chłodzenie na ZAL.
 - Nastawić chłodzenie WPF na ZAL.
 - MODUL CHLODZENIA/CHLODZENIE PASYWNE lub MODUL 

CHLODZENIA/CHLODZENIE AKTYWNE ustawić na ZAL (tryb 
aktywny jest możliwy tylko, gdy we własnym zakresie zasto-
sowano odpowiednie rozwiązania; w trybie aktywnym naj-
pierw chłodzenie odbywa się przez możliwie jak najdłuższy 
czas pasywnie. Dopiero gdy jest niewystarczające, pompa 
ciepła przełącza się na tryb aktywny.)

 - Ze zdalnym sterowaniem FE7: Nastawić CHLODZENIE PRZEZ 
NADMUCH na ZAL.

Ze zdalnym sterowaniem FEK: Nastawić CHLODZENIE POWIERZCH-
NIOWE lub CHLODZENIE PRZEZ NADMUCH na ZAL.
 - Ze zdalnym sterowaniem FEK lub FE7: Nastawić CHLODZENIE 

POWIERZCHNIOWE i/lub CHLODZENIE PRZEZ NADMUCH na 
ZAL.

 - Tryb chłodzenia ze zdalnym sterowaniem FE 7 i FEK jest uak-
tywniony przy nastawieniach standardowych.

Nastawy w regulatorze WPM 3 dla WPL
 - W USTAWIENIA / CHLODZENIE nastawić chłodzenie na ZAL.
 - Nastawić chłodzenie WPL na ZAL.
 - Ze zdalnym sterowaniem FE7: Nastawić CHLODZENIE PRZEZ 

NADMUCH na ZAL.
 - Ze zdalnym sterowaniem FEK: Nastawić CHLODZENIE PO-

WIERZCHNIOWE lub CHLODZENIE PRZEZ NADMUCH na ZAL.
 - Ze zdalnym sterowaniem FEK lub FE7: Nastawić CHLODZENIE 

POWIERZCHNIOWE i/lub CHLODZENIE PRZEZ NADMUCH na 
ZAL.
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 - W przypadku kaskady: W NASTAWA PODSTAWOWA wybrać 
stopnie chłodzenia, określając, ile pomp ciepła w połącze-
niu kaskadowym ma być wykorzystywanych do chłodzenia. 
Można wybrać 1-n pomp ciepła.

 - Tryb chłodzenia ze zdalnym sterowaniem FE 7 i FEK jest uak-
tywniony przy nastawieniach standardowych.

Nastawy standardowe

Parametry regulacji chłodzenia:

Nastawienie 
standardowe

Zakres nastaw

Zadana temperatura pokojowa 25 °C 20 °C–30 °C
Temperatura zasilania 15 °C 7°C – 25°C
Histereza temperatury zasilania 2 K +1 K–+10 K

DYNAMICZNY

Parametr DYNAMICZNY pozwala określić, jak szybko pompy źródła 
lub sprężarka mają być włączane w przypadku chłodzenia.

Dynamiczne chłodzenie pasywne

(tylko w przypadku połączenia kaskadowego)

Dynamika 1: Po załączeniu wyjścia Chłodzenie po kolei załączają 
się pompy źródła ciepła 1-n i pompy ładowania bufora – w każdym 
przypadku z 1-minutowym opóźnieniem.

Dynamika 10: Po załączeniu wyjścia Chłodzenie po kolei załączają 
się pompy źródła ciepła i pompy ładowania bufora 1-n – w każdym 
przypadku z 5-minutowym opóźnieniem. Wartości między 1 i 10 
są interpolowane.

Dynamika chłodzenia aktywnego

Dynamika 0: Sprężarka załącza się w tym samym czasie co pompa 
źródła ciepła. Wartość dynamiki 0 można wybrać tylko przy chło-
dzeniu aktywnym z WPF.

Dynamika 1: Sprężarka załącza się po 10 minutach pracy pompy 
źródła ciepła, gdy aktualna temperatura zasilania jest większa-
-równa nastawionej temperaturze zadanej zasilania po dodaniu 
histerezy i wartości 0,5 K (histereza dynamiki wartości 1). 

Dynamika 10: Sprężarka załącza się po 30 minutach pracy pompy 
źródła ciepła, gdy aktualna temperatura zasilania jest większa-
-równa nastawionej temperaturze zadanej zasilania po dodaniu 
histerezy i wartości 2 K (histereza dynamiki wartości 10). Między 
wartościami 0 a 10 następuje interpolacja.

Praca regulatora przy chłodzeniu pasywnym

Tryb chłodzenia jest włączany, gdy temperatura rzeczywista po-
mieszczenia jest wyższa od nastawionej temperatury zadanej 
pomieszczenia. Włączana jest pompa obiegowa grzewcza oraz 
wyjście chłodzenia regulatora. Podczas pierwszych 60 sekund pra-
cuje tylko pompa obiegowa grzewcza. Pompa źródła i ładowania 
bufora 1 załączają się, gdy temperatura zasilania jest mniejsza od 
wartości rzeczywistej temperatury zadanej zasilania. Przy połą-
czeniu kaskadowym pompy źródła ciepła i ładowania bufora 2-n 
włączają się w zależności od dynamiki chłodzenia pasywnego.

Praca regulatora przy chłodzeniu aktywnym WPF

Stopień 1: (stopień pasywny) 

Tryb chłodzenia jest włączany, gdy temperatura rzeczywista po-
mieszczenia jest wyższa od nastawionej temperatury zadanej 
pomieszczenia. Włączana jest pompa obiegowa grzewcza oraz 
wyjście chłodzenia regulatora. Podczas pierwszych 60 sekund 
pracuje tylko pompa obiegowa grzewcza. Pompa źródła ciepła 
i pompa ładowania bufora 1 załączają się, gdy temperatura za-
silania jest mniejsza od wartości rzeczywistej temperatury zada-
nej zasilania. Przy połączeniu kaskadowym pompy źródła ciepła 
i ładowania bufora 2-n włączają się w zależności od dynamiki 
chłodzenia pasywnego.

Stopień 2: (stopień aktywny) 

Sprężarka załącza się, jeśli temperatura zasilania nie może zo-
stać bardziej obniżona przez chłodzenie pasywne. Przy połącze-
niu kaskadowym załącza się pierwsza sprężarka, a jednocześnie 
wyłączają się pompy źródła ciepła i ładowania zbiornika bufo-
rowego 2-n. Pompa źródła ciepła i pompa ładowania zbiornika 
buforowego pierwszej pompy ciepła pozostają włączone. W za-
leżności od dynamiki chłodzenia aktywnego dodatkowo załączają 
się sprężarki 2-n i pompy źródła ciepła i ładowania bufora 2-n, 
jeśli żądana temperatura zasilania nie zostanie osiągnięta podczas 
pracy pierwszej sprężarki.

Minimalny czas pracy pompy źródła ciepła wynosi 5 minut – nie-
zależnie od temperatury zasilania. Gwarantuje to, że do układu 
chłodzenia doprowadzona zostanie chłodna woda, dzięki której 
możliwe będzie uzyskanie efektu chłodzenia.

Jeśli temperatura zasilania wynosi < 15°C, pompa źródła wyłącza 
się zgodnie z nastawieniami standardowymi.

Jeśli w ciągu tych 5 minut (minimalny czas pracy) wystąpi żądanie 
podgrzania wody użytkowej, natychmiast nastąpi przełączenie z 
trybu chłodzenia na podgrzewanie wody użytkowej.

Chłodzenie i przygotowanie ciepłej wody

Po wystąpieniu żądania ciepłej wody lub wody basenowej tryb 
chłodzenia jest przerywany i rozpoczyna się przygotowanie ciepłej 
wody lub wody basenowej.

5.4.5 INSTALACJA SOLARNA

Po nastawieniu trybu solarnego na ZAL można nastawić parame-
try TEMP MAKS ZASOBNIKA i ROZNICA TEMP SOLARNA. Czujnik 
1 jest dolnym czujnikiem ciepłej wody (KTY), a czujnik 2 jest czuj-
nikiem kolektora (PT 1000).

Różnica temperatury zmierzona przez oba czujniki jest zapisy-
wana i porównywana z ustawioną różnicą temperatur (parametr 
ROZN TEMP SOL). Jeśli zarejestrowana różnica przekracza nasta-
wioną różnicę, zostanie włączona pompa solarna. Jeśli wartość 
zmierzona jest niższa od nastawionej wartości zadanej po odjęciu 
histerezy 1,5 K, pompa solarna zostanie z powrotem wyłączona.

Dodatkowo regulator posiada nastawiane ograniczenie maksy-
malne zasobnika (parametr TEMP MAKS ZASOBNIKA). Jeśli ta 
temperatura zostanie osiągnięta przy dolnym czujniku zasobnika, 
pompa solarna zostanie również wyłączona.
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5.5 Zdalne sterowanie FE 7
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Moduł zdalnego sterowania FE 7 umożliwia:
 - zmianę temperatury zadanej pomieszczenia podczas ogrze-

wania dla obiegu grzewczego 1 lub 2 o ± 5 °C. 
 - zmianę trybu pracy.

Moduł zdalnego sterowania FE 7 posiada następujące elementy 
obsługowe:
 - pokrętło do zmiany temperatury zadanej pomieszczenia
 - pokrętło do nastawiania trybu pracy

 -  Tryb automatyczny

 -  Tryb ciągły obniżania

 -  Tryb ciągły dzienny

 Wskazówka
Moduł zdalnego sterowania działa tylko przy pracy  re-
gulatora pomp ciepła w trybie automatycznym.

5.6 Zdalne sterowanie FEK
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Moduł zdalnego sterowania FEK umożliwia:
 - zmianę temperatury zadanej pomieszczenia podczas ogrze-

wania dla obiegu grzewczego 1 lub 2 o ± 5 °C. 
 - zmianę trybu pracy.

Zdalne sterowanie posiada następujące elementy obsługowe:
 - pokrętło do zmiany temperatury zadanej pomieszczenia,
 - przycisk nieobecności
 - przycisk informacyjny
 - przycisk wyboru następujących trybów pracy:

 -  Tryb gotowości
 -  Tryb automatyczny
 -  Tryb ciągły dzienny
 -  Tryb ciągły obniżania

 Wskazówka
Po przypisaniu odpowiedniego obiegu grzewczego do 
zdalnego sterowania FEK parametry krzywa grzewcza 
temperatura pokojowa oraz program grzewczy nie będą 
wyświetlane na regulatorze pomp ciepła WPM 3.

5.7 Internet-Service-Gateway (ISG)

PI
C0

00
01

00
2

Internet-Service-Gateway (ISG) jest bramką Ethernet w obudowie 
ściennej, którą włącza się w sieć LAN (sieć lokalna).

Umożliwia ona obsługę, dokonywanie nastaw i  sprawdzanie 
danych instalacji pompy ciepła w wygodny sposób za pomocą 
przeglądarki na komputerze, laptopie lub tablecie w lokalnej sieci 
domowej. 

Na życzenie klienta dane urządzenia mogą być automatycznie 
przesyłane internetowo do portalu „Servicewelt” producenta 
urządzenia.

Poprzez dostępne usługi skorzystać można z dalszych opcji, takich 
jak obsługa instalacji w podróży za pomocą smartfona, zdalnej 
parametryzacji, zdalnej diagnostyki itd.

Aktualne usługi można znaleźć na naszej stronie internetowej.

6. Komunikat błędu
Jeśli urządzenie zarejestruje błąd, zostanie on wyświetlony w po-
niżej widocznym komunikacie.

 

TRYB KOMFORTOWY

! BŁĄD
BLAD CZUJNIKA E 71

WTOREK  25 CZE 14 16:27 GODZ

Jeśli pojawi się więcej błędów, wyświetlany będzie ostatni, który 
wystąpił. Powiadomić specjalistę. 

7. Konserwacja i pielęgnacja

!  Uszkodzenia urządzenia i instalacji
Wszelkie prace konserwacyjne, jak np. kontrola bezpie-
czeństwa elektrycznego, mogą być wykonywane wyłącz-
nie przez specjalistę. 

Do pielęgnacji elementów z tworzywa sztucznego wystarcza wil-
gotna szmatka. Nie wolno używać środków czyszczących o wła-
ściwościach żrących lub zawierających rozpuszczalnik.
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8. Bezpieczeństwo
Instalacja, uruchomienie, jak również konserwacja i naprawa 
urządzenia mogą być wykonane wyłącznie przez specjalistę.

8.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Producent zapewnia prawidłowe działanie i bezpieczeństwo eks-
ploatacji tylko w przypadku stosowania oryginalnego wyposażenia 
dodatkowego przeznaczonego do tego urządzenia oraz oryginal-
nych części zamiennych.

8.2 Przepisy, normy i wymogi

 Wskazówka
Należy przestrzegać wszystkich krajowych i miejscowych 
przepisów oraz wymogów.

9. Opis urządzenia

10. Zakres dostawy
W kartonach znajdują się komponenty zgodne z niniejszym wy-
kazem:

10.1 WPMW 3 (montaż ścienny)
 - Obudowa ścienna z wstępnie okablowanym regulatorem 

pomp ciepła
 - Jednostka obsługowa
 - wiązka kabli
 - 4 czujniki (AVF 6, TF 6A i AFS 2)
 - 18 klinów do zabezpieczenia przed wyrwaniem przewodu

10.2 WPMS 3 (montaż w szafie sterowniczej)
 - Regulator pomp ciepła
 - Jednostka obsługowa
 - 4 czujniki (AVF 6, TF 6A i AFS 2)
 - Wtyczka

11. Montaż

11.1 Montaż ścienny WPMW 3
Regulator WPMW 3 jest przeznaczony wyłącznie do montażu 
ściennego.
ff Należy zwrócić uwagę, aby po zamontowaniu tył obudowy 
ściennej nie był dostępny. 
ff Podczas eksploatacji chronić urządzenie przed wilgocią, bru-
dem i uszkodzeniem.

 Wskazówka
Dopuszczalna temperatura otoczenia wynosi od 0 do 
50 °C.

Za pomocą szablonu montażowego ustala się położenie otworów 
mocujących.
ff W przypadku górnego zamocowania obudowy wkręcić w 
odpowiedni kołek wkręt z łbem półokrągłym Ø 4 x 35 mm w 
taki sposób, aby można było jeszcze zawiesić obudowę. 
ff Następnie obudowę można przykręcić dwoma dodatkowymi 
wkrętami Ø 4 x 35 mm w dolnej części.

≤ 2,5
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11.2 Montaż w szafie sterowniczej WPMS 3
ff Szczególną uwagę należy zwrócić na odłączenie napięcia sie-
ciowego i napięcia niskiego.
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11.3 Jednostka obsługowa
ff Umieścić jednostkę obsługową na ścianie wewnętrznej, ale 
nie we wnęce.
ff Jednostka obsługowa nie może być zakryta zasłonami lub 
podobnymi elementami.
ff Unikać oddziaływania ciepła zewnętrznego (na przykład 
słońca, ogrzewania czy telewizora).
ff Unikać bezpośrednich przeciągów, powodowanych przez 
okna lub drzwi.

Aby zamontować jednostkę obsługową, należy wyjąć ją z obudowy 
ściennej:
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ff Odblokować haczyk blokujący, znajdujący się w otworze 
na spodzie obudowy ściennej. Nacisnąć haczyk blokujący 
śrubokrętem.

W celu montażu przewód BUS musi wystawać ze ściany na 20–30 
cm. Do montażu ściennego zalecamy zastosowanie puszki podtyn-
kowej, za pomocą której można zamocować ten odcinek przewodu 
BUS. Zwrócić uwagę na to, że otwory na śruby puszki podtynkowej 
są ułożone poziomo lub pionowo w stosunku do siebie. W roz-
dziale „Inne sposoby montażu” można znaleźć opis montażu bez 
puszki podtynkowej.
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1

1 Puszka podtynkowa
ff Dołączonymi śrubami zamocować obudowę ścienną na pusz-
ce podtynkowej.





26
�0

4�
01

�0
39

9

2

1

3

1 Jednostka obsługowa
2 Obudowa ścienna
3 6-biegunowe gniazdo wtykowe

11.3.1 Inne sposoby montażu

Jeśli montaż odbywa się bez puszki podtynkowej, należy wywiercić 
cztery otwory (Ø 5 mm) pod obudowę ścienną. 
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Podczas wiercenia otworów uważać na to, aby nie uszkodzić prze-
wodu BUS.

W obszarze otworu na kabel (za obudową ścienną) musi być 
miejsce mogące pomieścić kabel do transmisji danych o długości 
20–30 cm.
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11.4 Podłączenie elektryczne

11.4.1 Informacje ogólne

 ZAGROŻENIE porażenia prądem elektrycznym
Wszystkie elektryczne prace przyłączeniowe i insta-
lacyjne wykonywać zgodnie z przepisami krajowymi i 
lokalnymi.

 ZAGROŻENIE porażenia prądem elektrycznym
Podłączenie do sieci dopuszczalne jest wyłącznie w for-
mie przyłącza stałego. Urządzenie musi być oddzielone 
od sieci elektrycznej za pomocą wielobiegunowego wy-
łącznika z rozwarciem styków wynoszącym min. 3 mm. 
Wymóg ten jest spełniany przez styczniki, wyłączniki 
nadmiarowo-prądowe, bezpieczniki itd.

 Wskazówka
Podane napięcie musi być zgodne z napięciem siecio-
wym. Zwrócić uwagę na treść tabliczki znamionowej. 

ff Przy podłączaniu instalacji elektrycznej zwracać uwagę na 
odpowiedni schemat połączeń elektrycznych.

Napięcie zasilania przy zacisku L i faza L’ podłączana przez zakład 
energetyczny muszą być poprowadzone przez to samo urządze-
nie ochronne różnicowoprądowe, ponieważ w regulatorze WPM 3 
mają wspólny przewód zerowy.
ff Zwrócić uwagę, aby L i L’ miały identyczne fazy.
ff Przed montażem odłączyć wszystkie bieguny instalacji 
grzewczej od sieci elektrycznej.

W regulatorze WPM 3 i w obudowie ściennej nie znajdują się żadne 
bezpieczniki dla podłączonych odbiorników. Przez przyłącze L* lub 
pompy L można podłączyć bezpiecznik dla podłączonych odbior-
ników (patrz również schemat połączeń pompy ciepła).

Pompy obiegowe i mieszacz
ff Podczas podłączania zwrócić uwagę na maksymalną obcią-
żalność przekaźników (2 A/250 V AC) i maksymalną obciążal-
ność regulatora (10 A/250 V AC). 

W zależności od parametryzacji wyjście przekaźnika pompy cyr-
kulacyjnej może być wykorzystywane w różny sposób.

!  Szkody materialne
ff Podłączać dopuszczone przez naszą firmę energo-
oszczędne pompy obiegowe.

Przy stosowaniu energooszczędnych pomp obiegowych, 
które nie są dopuszczone przez naszą firmę, należy za-
stosować zewnętrzny przekaźnik o mocy przełączania 
wynoszącej przynajmniej 10 A / 250 V AC lub nasz moduł 
przekaźnikowy WPM-RBS.

Następujące energooszczędne pompy obiegowe wolno podłączać 
bezpośrednio do regulatora pomp ciepła:

Nr kat.:
UP 25/7.0 E 232942

UP 25/7.5 E 232943
UP 30/7.5 E 233947
WPKI-HK E 233602
WPKI-HKM E 233603

11.4.2 Przyłącze elektryczne WPMW 3 

Przepusty przewodów w obudowie ściennej są przeznaczone do 
elektrycznych przewodów sztywnych i elastycznych o średnicy 
zewnętrznej od 6 mm do 12 mm.

!  Szkody materialne
Oddzielnie zainstalować przewody BUS, sieciowe prze-
wody przyłączeniowe i przewody czujników.

Napięcie sieciowe oraz napięcie niskie są konstrukcyjnie osobno 
doprowadzone do obudowy naściennej. 
ff Elektryczne przewody niskiego napięcia wprowadzić w obu-
dowę ścienną każdorazowo z lewej i prawej strony od dołu.
ff Elektryczne sieciowe przewody przyłączeniowe wprowadzić 
powyżej pokrywy przyłączeniowej w kanały prowadzące.
ff Przy podłączaniu napięcia sieciowego pamiętać o prawidło-
wym podłączeniu przewodu ochronnego. Wszystkie elek-
tryczne przewody zamocować na ścianie bezpośrednio pod 
obudową ścienną z właściwymi zabezpieczeniami przed wy-
rwaniem. Dołączone czerwone kliny służą do zamocowania 
przewodów elektrycznych w obudowie.
ff Sprawdzić działanie zabezpieczeń przed wyrwaniem 
przewodu.

Podłączanie przewodów BUS
ff Zainstalować kabel J-Y (St) 2 x 2 x 0,8 mm² jako przewód BUS 
do pompy ciepła.
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A1 WPMW 3
A2 Jednostka obsługowa
A3 Pompa ciepła
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Panel przyłączy WPMW 3
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1 Klin
X1 Napięcie przyłącza sieciowego

1
2
3
4
5 - 6
7
8 - 9
10
11
12 - 13
14
15
16

N
L
L’ sygnał uwalniający zakładu energetycznego
Pompy L (wejście napięciowe dla wyjść przekaźników)
Pompy ładowania zbiornika buforowego
Pompa dolnego źródła
Pompy obiegowe grzewcze
Pompa ładowania ciepłej wody
Pompa cyrkulacyjna
Druga wytwornica ciepła
Mieszacz OTW
Mieszacz ZAM
Pompa solarna / wyjście chłodzenia

X2 Niskie napięcie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnik temperatury zasilania PC
Czujnik temperatury powrotu PC
Czujnik temperatury ciepłej wody
Czujnik 2. wytwornicy ciepła
Czujnik temperatury dolnego źródła
Czujnik temperatury zasilania mieszacza 
Wyjście PWM
Zacisk 1 zdalnego sterowania FE 7  
Zacisk 3 zdalnego sterowania FE 7
BUS High
BUS Low 
BUS Ground „–”
BUS „+”
Przy podłączeniu instalacji solarnej – czujnik ciepłej wody dolny
Przy chłodzeniu – czujnik zasilania
Przy podłączeniu instalacji solarnej – czujnik kolektora

X3 Masa

X4 N

X5 PE
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11.4.3 Przyłącze elektryczne WPMS 3 

!  Szkody materialne
Oddzielnie zainstalować przewody BUS, sieciowe prze-
wody przyłączeniowe i przewody czujników.

ff Związać odpowiednie przewody elektryczne za pomocą opa-
ski kablowej w pobliżu zacisków przyłączeniowych. Zastoso-
wać w tym celu opaski kablowe zawarte w zakresie dostawy. 

Podłączanie przewodów BUS
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A1 WPM 3
A2 Jednostka obsługowa
A3 Pompa ciepła

11.4.4 Przyporządkowanie wtyków WPMS 3
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Podłączyć dołączone wtyczki w celu całkowitego wykorzystania 
całego panelu w WPMS 3 w następujący sposób:
X11 Niskie napięcie

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Czujnik zasilania pompy ciepła
Masa
Czujnik powrotu pompy ciepła
Masa
Wyjście PWM
Czujnik zasobnika CWU
Przy podłączeniu instalacji solarnej – czujnik ciepłej wody dolny
Przy chłodzeniu – czujnik zasilania
Czujnik 2. wytwornicy ciepła
Przy podłączeniu instalacji solarnej – czujnik kolektora
Czujnik zewnętrzny

X12 Niskie napięcie
1
2

Masa
Czujnik źródła

X13 Niskie napięcie
1
2

Masa
Czujnik zasilania mieszacza

X14 Niskie napięcie
1
2
3

Zdalne sterowanie
Masa
Zdalne sterowanie

X15 Niskie napięcie
1
2
3
4

BUS High
BUS Low
BUS Ground „–”
BUS „+” 

X20 Napięcie przyłącza sieciowego
1
2
3
4
5

Pompa obiegu mieszacza
Pompa dolnego źródła
L’    Sygnał wyzwalający zakładu energetycznego (musi zostać 
podłączony)
Pompa solarna / wyjście chłodzenia
N

X21 Napięcie przyłącza sieciowego
1
2

Mieszacz otwarty
Mieszacz zamknięty

X22 Napięcie przyłącza sieciowego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N
L
L* (wejście napięciowe dla wyjść przekaźników)
Pompa cyrkulacyjna
Pompa ładowania zbiornika buforowego 1
Pompa ładowania zbiornika buforowego 2
Pompa ładowania CWU
Pompa obiegowa grzewcza 1
2. wytwornica ciepła (styk bezpotencjałowy)
2. wytwornica ciepła (styk bezpotencjałowy)

11.5 Montaż czujników

Czujnik temperatury zewnętrznej AFS 2 (dołączony do 
urządzenia)

Czujniki temperatury mają decydujący wpływ na działanie insta-
lacji grzewczej. Dlatego należy zapewnić prawidłowy montaż i 
dobrą izolację czujników.

26
�0

3�
21

�0
05

2

Czujnik temperatury zewnętrznej należy zamontować na ścianie 
północnej lub północno-wschodniej. Minimalne odległości: 2,5 
m powyżej gruntu, 1 m z boku okna i drzwi. Czujnik temperatury 
zewnętrznej musi być wystawiony na oddziaływanie czynników 
atmosferycznych, lecz chroniony przed bezpośrednim padaniem 
promieni słonecznych. Czujnika temperatury zewnętrznej nie nale-
ży montować nad oknami, drzwiami ani kanałami wentylacyjnymi.

Czujnik temperatury zewnętrznej należy podłączyć do zacisku X2 
(zew.) i bloku uziemiającego X26 w obwodzie niskiego napięcia 
urządzenia.

Montaż:
ff Zdjąć pokrywę.
ff Zamocować dolną część za pomocą dołączonego wkrętu. 
ff Podłączyć przewód elektryczny.
ff Założyć pokrywę. Pokrywa musi wyczuwalnie się 
wyczuwalnie.

Czujnik przylgowy AVF 6

Czujnik jest niezbędny w przypadku wykorzystania obiegu mie-
szacza. 

Wskazówki dotyczące montażu: 
26
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ff Oczyścić rurę.
ff Nanieść pastę przewodzącą ciepło.
ff Zamocować czujnik taśmą napinającą.
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Wartości oporności czujników

Temperatura w °C Czujnik PT 1000 
oporność w Ω

Czujnik KTY 
oporność w Ω

- 30 843 1250
- 20 922 1367
-10 961 1495
0 1000 1630
10 1039 1772
20 1078 1922
25 1097 2000
30 1117 2080
40 1155 2245
50 1194 2417
60 1232 2597
70 1271 2785
80 1309 2980
90 1347 3182
100 1385 3392
110 1423 ---
120 1461 ---

11.6 Zdalne sterowanie FE 7

Panel przyłączy FE 7
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Zdalne sterowanie FE 7 pozwala zmieniać temperaturę zadaną 
pomieszczenia dla obiegu grzewczego 1 lub 2 o ± 5 °C tylko w 
trybie automatycznym. Dodatkowo można przełączać tryby pracy. 
Moduł zdalnego sterowania należy podłączyć do zacisków FE7 1 i 
FE7 3 w bloku zacisków X2 oraz bloku uziemiającym w obwodzie 
niskiego napięcia urządzenia X26.

11.7 Zdalne sterowanie FEK

Panel przyłączy FEK
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Zdalne sterowanie FEK pozwala zmieniać temperaturę zadaną 
pomieszczenia dla obiegu grzewczego 1 lub 2 o ± 5 °C oraz tryb 
pracy. Podłączyć zdalne sterowanie do zacisków H, L,  i + na 
bloku zacisków X2 urządzenia.
ff Przestrzegać także instrukcji obsługi FEK.

11.8 Internet-Service-Gateway ISG
Za pomocą Internet Service Gateway ISG można obsługiwać 
pompę ciepła w ramach lokalnej cieci domowej i podczas podróży 
za pośrednictwem Internetu. Podłączyć Internet-Service-Gateway 
do zacisków H, L i  na bloku zacisków X2 urządzenia.

Zasilanie napięciem ISG nie jest realizowane jest przez pompę 
ciepła.
ff Przestrzegać także instrukcji obsługi ISG.



www.stiebel-eltron.com WPM 3 | 33

INSTALACJA  
Uruchomienie

12. Uruchomienie
Specjalista musi dokonać wszystkich nastaw regulatora pomp cie-
pła (patrz lista w rozdziale „Nastawa parametrów”), uruchomić 
urządzenie oraz przeszkolić użytkownika instalacji.

Uruchomienie należy przeprowadzić zgodnie z niniejszą instrukcją 
obsługi i instalacji oraz instrukcjami obsługi i instalacji wszystkich 
komponentów instalacji pompy ciepła. Podczas instalacji istnieje 
możliwość skorzystania z płatnego wsparcia naszego serwisu.

Ponieważ instalacja pomp ciepła może składać się z wielu różnych 
komponentów, niezbędna jest znajomość sposobu funkcjonowania 
instalacji.

Inicjalizacja BUS

Podczas podłączania przewodu BUS nie tylko dokonuje się podłą-
czenia elektrycznego na potrzeby komunikacji instalacji. Podczas 
uruchomienia poprzez podłączenie przewodu BUS nadaje się rów-
nież typowy dla urządzenia adres do sterowania pompą ciepła.

Podczas podłączania BUS należy koniecznie zachować następującą 
kolejność:
ff Podłączyć napięcie sieciowe regulatora WPM 3.
ff Podłączyć napięcie sieciowe MSM (jeśli jest).
ff Podłączyć napięcie sieciowe pompy ciepła.
ff Przełączyć instalację w tryb gotowości, aby zapobiec 
przypadkowemu uruchomieniu pompy ciepła podczas 
inicjalizacji.

W  menu DIAGNOZA/SYSTEM/UCZESTNIK BUS wyświetlani są 
wszyscy uczestnicy szyny z odpowiednimi stanami programowy-
mi.
ff Jeśli urządzenie MSM jest dostępne, trzeba połączyć 
je z WPM 3 za pomocą przewodu BUS jako pierwsze 
urządzenie. 

W menu DIAGNOZA/SYSTEM/UCZESTNIK BUS wyświetlani jest 
urządzenie MSM ze stanem programowym.

Po zakończeniu inicjalizacji pomp ciepła w menu DIAGNOZA/
SYSTEM w TYPY POMP CIEPLA można sprawdzić, czy wszystkie 
podłączone pompy ciepła są wyświetlane.

Moduły pomp ciepła

W skrzynce rozdzielczej każdej pompy ciepła przewidziano miejsce 
na podłączenie dwóch 3-żyłowych przewodów BUS, co oznacza, 
że przewód szyny między pompami ciepła jest podłączany rów-
nolegle.

Niezbędna kolejność instalowanych pomp ciepła

 Wskazówka
Pompy ciepła przewidziane do podgrzewania ciepłej 
wody muszą być zawsze inicjalizowane jako pierwsze. 
Pozostałe pompy ciepła podłącza się następnie w do-
wolnej kolejności.

Przed podłączeniem napięcia do regulatora WPM 3 podłączone 
muszą zostać wszystkie niezbędne czujniki.

Czujniki podłączone po tej czynności nie zostaną zidentyfikowane 
przez WPM 3.

Przykład: Jeśli podczas pierwszego uruchomienia nie podłączo-
no czujnika zasobnika ciepłej wody, żadne parametry, programy 

i temperatury ciepłej wody nie będą wyświetlane. Tych wartości 
nie można więc zaprogramować. 

W  przypadku błędnej inicjalizacji zresetowane muszą zostać 
wszystkie IWS, czyli podjęta musi być ich ponowna inicjalizacja.

Jeśli przewód BUS pomiędzy regulatorem WPM 3 a pompą ciepła 
jest przerwany, cała instalacja pomp ciepła wyłącza się.  

Konfiguracja instalacji za pomocą nastaw parametrów (patrz 
lista w rozdziale „Nastawa parametrów”). 

Lista w rozdziale „Nastawa parametrów” zawiera wszystkie na-
stawy pracy regulatora WPM 3.

W przypadku usterek instalacji należy w pierwszej kolejności 
sprawdzić nastawy parametrów.

Możliwości resetowania IWS

Ponowna inicjalizacja IWS

Takie resetowanie należy wykonać, jeśli podczas pierwszego uru-
chomienia lub inicjalizacji instalacji wystąpiły błędy.

Wykonać następujące czynności:
ff Wyłączyć napięcie sieciowe regulatora WPM 3.
ff Wyłączyć napięcie sieciowe MSM (jeśli jest).
ff Wyłączyć napięcie sieciowe pompy ciepła.
ff Odłączyć połączenia szyny.
ff Ponownie załączyć napięcie sieciowe pompy ciepła.
ff Przytrzymać naciśnięty przycisk Reset do chwili, aż 3 diody 
LED będą świecić światłem ciągłym. 
ff Zwolnić przycisk Reset. Dopiero teraz urządzenie IWS jest 
zresetowane i przygotowane do ponownej inicjalizacji.
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ff Podłączyć z powrotem napięcia sieciowe.
ff Wykonać inicjalizację BUS.
ff Nastawić indywidualne dla danej instalacji parametry urzą-
dzeń MSM i WPM 3.

Reset pompy ciepła

Ten reset należy wykonać wówczas, gdy w ciągu 2 godzin pracy 
5-krotnie wystąpił błąd typowy dla pompy ciepła lub błąd sprzę-
towy.
ff Aktywować parametr RESET POMPY CIEPLA z poziomu 
uruchomienia. 

Błąd zostanie wykasowany. Pompa ciepła jest znów gotowa do 
pracy. 
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12.1 Menu URUCHOMIENIE

 Wskazówka
Wszystkie punkty tego menu zabezpieczone są kodem 
i tylko specjalista może przeglądać je i dokonywać na-
staw.

 Wskazówka
W zależności od typu podłączonej pompy ciepła w po-
szczególnych menu nie ma niektórych parametrów urzą-
dzenia.

Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4

WPROWADZ KOD

JEZYK DEUTSCH
ENGLISH
FRANCAIS
NEDERLANDS
ESPANOL
ITALANO
SZWEDZKI
POLSKI
SUOMI
DANISH
CESKY
MAGYAR

ZRODLO TEMPERATURA ZRODLA 
MIN.

MEDIUM ZRODLA GLIKOL ETYLEN
WODA
WEGLAN POTASU

GRZANIE DYNAMIKA REG
HISTEREZA

SPREZARKA MIN CZAS ROZMRAZANIA
START ROZMRAZANIA
CZAS POSTOJU
PRAD MAKS    
MIN CZAS PRACY   

PARAMETRY OGRZEWANIA TEMPERATURA OBLI-
CZENIOWA
ZAPOTRZEBOWANIE 
CIEPLA

OGRZEW TOWARZ KONDEN. TEMPERATURA ZEW-
NETRZNA 

TRYB JEDNOFAZOWY
START BEZPO

PRACA WYMUSZONA ZAL / WYL

SILENT MODE ZAL / WYL

RESET POMPY CIEPLA ZAL / WYL

RESET LISTY BLEDOW ZAL / WYL

RESET SYSTEMU ZAL / WYL

12.1.1 WPROWADZ KOD

W celu zmiany parametrów należy wprowadzić właściwy, cztero-
cyfrowy kod. Fabrycznie zaprogramowanym kodem jest 1 0 0 0.

12.1.2 JEZYK

Tutaj można wybrać język menu.

12.1.3 ZRODLO

Ochrona przed zamarznięciem pomp ciepła solanka/woda.

TEMPERATURA ZRODLA MIN.

!  Szkody materialne
Pompy ciepła nie wolno eksploatować przy temperaturze 
dolnego źródła poniżej – 9 °C. 

Przy położeniu WYŁ nie odbywa się odczyt temperatury z czujnika 
źródła.

Jeśli temperatura źródła spadnie poniżej poziomu minimalnego, 
sprężarka jest wyłączana i ustawiany jest czas postoju. Po upły-
nięciu czasu postoju i przekroczeniu stałej histerezy równej 2 K 
sprężarka jest ponownie odblokowana.. 

Na wyświetlaczu wskazywany jest błąd TEMP ZRODLA MIN z mi-
gającym trójkątem ostrzegawczym. Błąd zapisywany jest także 
na liście błędów. 

Pompa źródła ciepła jest zawsze włączana na 30 sekund, zanim 
uruchomiona zostanie sprężarka przy występującym zapotrzebo-
waniu na ciepło do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody. 

 Wskazówka
Po wyłączeniu pompy ciepła pompa źródła pracuje jesz-
cze przez 60 sekund (wybieg pompy).

MEDIUM ZRODLA
 - GLIKOL ETYLEN
 - WODA
 - WEGLAN POTASU

 Wskazówka
Pompa ciepła może być eksploatowana tylko jako pompa 
ciepła typu solanka/woda!

12.1.4 GRZANIE

DYNAMIKA REG

Nastawiona dynamika regulatora określa częstotliwość przełą-
czania między sprężarką a stopniami elektrycznego ogrzewania 
awaryjnego/dodatkowego. Zazwyczaj, nastawiona dynamika po-
winna umożliwić odpowiednio szybką pracę bez drgań. Przy szyb-
ko reagujących systemach grzewczych należy nastawić mniejszą 
wartość, a w przypadku systemów o dużej bezwładności wartość 
musi być wyższa. 
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HISTEREZA

Tutaj można nastawić histerezę włączenia pompy ciepła.

12.1.5 SPREZARKA

MIN CZAS ROZMRAZANIA

Czas procesu rozmrażania określony w minutach. Ustawiony czas 
obowiązuje tylko w przypadku ręcznego rozmrażania lub rozmra-
żania zależnego od zapotrzebowania.

START ROZMRAZANIA

Rozmrażanie ręczne można uruchomić tylko, gdy pompa ciepła 
pracuje.

Na wyświetlaczu pojawia się sygnał rozmrażania.

Rozmrażanie zależne od zapotrzebowania rozpoczyna się poprzez 
sygnał puszki ciśnieniowej, czujnika ciśnienia powietrza lub po-
przez oszacowanie wartości procesowych w obiegu chłodniczym.

Podczas rozmrażania wentylator zostaje wyłączony, a rozmrażanie 
rozpoczyna się z opóźnieniem czasowym lub bez niego.

Rozmrażanie zostaje zakończone poprzez ciśnienie graniczne kon-
densacji zależne od typu pompy ciepła.

Tryb rozmrażania w pompach ciepła typu 1/1*

Jeżeli pojawi się sygnał rozmrażania z puszki ciśnieniowej pompa 
ciepła przełącza się na 5 minut na grzanie wymuszone.

W czasie ostatnich 30 sekund grzania wymuszonego następuje 
kontrola temperatury zasilania i powrotu. W przypadku tempe-
ratur < 18 °C pojawia się błąd ROZMRAZANIE.

Wyjątek stanowi WPL 10 AC: w tym przypadku rozmrażanie roz-
poczyna się na podstawie oszacowanych wartości procesowych 
w obiegu chłodniczym. W trybie grzania pompa ciepła przełącza 
się bezpośrednio na tryb rozmrażania. W trybie ciepłej wody przed 
rozpoczęciem rozmrażania następuje przejście do trybu grzania.

Dodatkowo w ciągu ostatnich 30 sekund grzania wymuszone-
go następuje kontrola strumienia przepływu wody (obliczenie 
na podstawie mocy grzewczej, temperatury zasilania i powrotu 
i porównanie z minimalnym strumieniem przepływu właściwym 
dla danego typu pompy ciepła). Jeśli średnia wartość wyliczonego 
minimalnego strumienia przepływu jest za niska, pojawia się błąd 
PRZEPLYW.

Jeśli pompa ciepła znajduje się w trybie ROZMRAZANIE, przy tem-
peraturach < 15 °C na skraplaczu (czujnik ochrony przed mrozem) 
lub na zasilaniu pompy ciepła załączane są elektryczne stopnie 
dogrzewania (NHZ).

Dodatkowo w trybie pracy ROZMRAZANIE odbywa się kontro-
la temperatury ochrony przed mrozem, zasilania lub powrotu. 
W przypadku temperatur < 10 °C pojawia się błąd ROZMRAZANIE.

Logika błędów: 5 błędów w ciągu 2 godzin pracy sprężarki pro-
wadzi do zablokowania pompy ciepła.

Tryb rozmrażania w pompach ciepła typu 2/2*

Po zadziałaniu skrzynki ciśnieniowej w trybie grzania lub przygo-
towywania ciepłej wody pompa ciepła przełącza się bezpośrednio 
na tryb rozmrażania. 

Wyjątkową sytuacją jest, gdy tryb buforowy nastawiono na WYL 
i następuje żądanie ciepłej wody. Po zadziałaniu puszki ciśnienio-
wej pompa ciepła przełącza się na 5 minut na grzanie wymuszone. 
Do momentu rozpoczęcia rozmrażania porównywane są tempe-
ratury skraplacza (czujnik ochrony przed mrozem) i temperatura 
powrotu.

Jeśli różnica jest > 25 K, pompa ciepła zostanie wyłączona z błę-
dem ROZMRAZANIE. Dodatkowo w trybie pracy ROZMRAZANIE 
odbywa się kontrola skraplacza (czujnik ochrony przed mrozem). 
Jeśli temperatura jest < 10 °C, pojawia się błąd ROZMRAZANIE.

Logika błędów: 5 błędów w ciągu 2 godzin pracy sprężarki pro-
wadzi do zablokowania pompy ciepła.

Tryb rozmrażania w pompach ciepła typu 3/3*

Jeżeli pojawi się sygnał rozmrażania wynikający z oszacowanych 
wartości procesowych w obiegu chłodniczym lub jeśli konieczne 
jest rozmrażanie referencyjne, pompa ciepła przełącza się bez-
pośrednio na tryb rozmrażania.

Sprężarka wyłącza się na ograniczony czas, a następnie z powro-
tem uruchamia się w trybie rozmrażania.

Jeśli pompa ciepła znajduje się w trybie ROZMRAZANIE, przy tem-
peraturach < 15 °C na skraplaczu (czujnik ochrony przed mrozem) 
lub na zasilaniu pompy ciepła załączane są elektryczne stopnie 
dogrzewania (NHZ).

Dodatkowo podczas rozmrażania przeprowadzane są następujące 
kontrole:
 - temperatura ochrony przed mrozem lub
 - temperatura zasilania lub
 - graniczny strumień przepływu.

W przypadku temperatur < 10 °C lub przepływie poniżej granicz-
nego strumienia przepływu pojawia się błąd ROZMRAZANIE.

Logika błędów: 5 błędów w ciągu 24 godzin pracy sprężarki pro-
wadzi do zablokowania pompy ciepła.

Tryb rozmrażania w pompach ciepła typu 4/4*

Po zadziałaniu puszki ciśnieniowej lub czujnika ciśnienia w trybie 
grzania lub przygotowywania ciepłej wody pompa ciepła przełą-
cza się bezpośrednio na tryb rozmrażania.

Jeśli pompa ciepła znajduje się w trybie ROZMRAZANIE, przy tem-
peraturach < 15 °C na skraplaczu (czujnik ochrony przed mrozem) 
lub na zasilaniu pompy ciepła załączane są elektryczne stopnie 
dogrzewania (NHZ).

Dodatkowo podczas rozmrażania przeprowadzane są następujące 
kontrole:
 - temperatura ochrony przed mrozem lub
 - temperatura zasilania lub
 - graniczny strumień przepływu.

W przypadku temperatur < 10 °C lub przepływie poniżej granicz-
nego strumienia przepływu pojawia się błąd ROZMRAZANIE.

Logika błędów: 5 błędów w ciągu 24 godzin pracy sprężarki pro-
wadzi do zablokowania pompy ciepła.

Maksymalny czas rozmrażania 

We wszystkich typach pomp ciepła maksymalny czas rozmrażania 
wynosi 20 minut. Po osiągnięciu maksymalnego czasu rozmra-
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żania zostanie ono zakończone. Pompy ciepła będą następnie 
pracować w sposób wymuszony przez 20 minut w trybie grzania. 
Dopiero po tym czasie rozmrażanie zostanie ponownie rozpoczęte.

CZAS POSTOJU

Po wyłączeniu pompy ciepła nastawiany jest czas postoju w celu 
ochrony sprężarki. Nastawiony fabrycznie czas postoju wynoszą-
cy 20 lub 10 minut (w zależności od typu pompy ciepła) podczas 
normalnej eksploatacji nie powinien być krótszy. Jeśli z powodu 
naprawy lub regulacji konieczne jest skrócenie tego czasu, po 
zakończeniu prac należy koniecznie przywrócić nastawienie na 
20 lub 10 minut. 

PRAD MAKS

Ten parametr dotyczy tylko pomp ciepła o zmiennej mocy.

Za pomocą tego parametru w celu dopasowania do warunków 
zasilania prądem w miejscu ustawienia można ograniczyć mak-
symalny pobór prądu przez pompę ciepła.

Należy jednak pamiętać, że moc grzewcza przy wyższych tempe-
raturach zasilania lub niższej temperaturze zewnętrznej będzie 
niższa.

MIN CZAS PRACY

Zakres nastaw od 0 do 30 minut

Po każdym włączeniu sprężarki rozpoczyna się odliczanie nasta-
wionego czasu (w minutach). Dopiero po jego upływie sprężarka 
może zostać wyłączona przez regulator, co oznacza, że wyłączenie 
sprężarki może zostać opóźnione. Wyjątek stanowi zadziałanie 
czujników temperatury lub czujnika ciśnienia, które powodują 
niezwłoczne wyłączenie.

PARAMETRY OGRZEWANIA

Tutaj określa się zapotrzebowanie na ciepło domu przy uwzględ-
nieniu regionalnych, najniższych temperatur (np. zapotrzebowanie 
na ciepło 10 kW przy temperaturze zewnętrznej - 14 °C). Na tej 
podstawie urządzenie w trakcie pracy oblicza wartość, przy której 
pompa ciepła będzie optymalnie pracować.

Uwaga: jeśli nastawione zostanie tutaj zbyt duże zapotrzebowanie 
ciepła, wydajność całej instalacji zmniejszy się. I odwrotnie – przy 
zbyt niskim nastawieniu zapotrzebowania ciepła może dojść do 
obniżenia komfortu.

TEMPERATURA OBLICZENIOWA

Nastawić tutaj temperaturę obliczeniową. Jest to temperatura 
zewnętrzna (°C), dla której oblicza się zapotrzebowanie ciepła 
w regionie, w którym zastosowano pompę ciepła.

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA

Nastawić tutaj zapotrzebowanie ciepła obliczone dla temperatury 
obliczeniowej.

OGRZEW. TOWARZ. KONDEN.

Przy temperaturze zewnętrznej poniżej 3 °C włącza się ogrzewanie 
towarzyszące rur.

TEMPERATURA ZEWNETRZNA

Nastawić tutaj temperaturę zewnętrzną. 

TRYB JEDNOFAZOWY

ZAL / WYL

START BEZPO

Przy uruchomieniu można sprawdzić działanie pompy ciepła, uru-
chamiając bezpośrednio pompę ciepła. Po przejściu do parametru 
na dole wyświetlacza pojawia się wskazanie WYŁ. Nastawiając WŁ 
i naciskając „OK” można włączyć pompę ciepła bezpośrednio. Po 
uruchomieniu włączane są odpowiednie pompy. Na wyświetlaczu 
nastąpi odliczanie od 60 sekund do 0. Następnie przy parametrze 
Start bezpośredni na wyświetlaczu pojawi ZAL. 

W kolejnym kroku włącza się pompa ciepła i przynależna pompa 
ładowania zbiornika buforowego.

12.1.6 SILENT MODE

Eksploatacja z redukcją hałasu

Parametr SILENT MODE można nastawić na ZAL lub WYL.

Jeśli parametr zostanie nastawiony na ZAL, hałas podczas pracy 
zostanie zredukowany w następujących typach pomp ciepła:

 - WPL 13, 18, 23 E
 - WPL 13, 20 basic
 - WPL 13, 20 A basic
 - WPL 13, 18 S basic
 - WPL 47, 57

!  Szkody materialne
Przy ustawieniu wewnątrz należy sprawdzić funkcję od-
szraniania. W tym celu aktywować SILENT MODE. Na-
stępnie przykryć 3/4 powierzchni parownika i uruchomić 
pompę ciepła. Pompa ciepła musi przełączyć się na tryb 
rozmrażania najpóźniej po upływie 7 minut od chwili jej 
włączenia. Jeśli tak nie jest, nie wolno uaktywniać para-
metru SILENT MODE.

12.1.7 PRACA WYMUSZONA

Postępowanie w razie usterki „Fatal Error” w połączeniu z trybem 
awaryjnym:

Parametr PRACA WYMUSZONA można nastawić na  WŁ lub WYŁ.

Nastawienie trybu wymuszonego na WŁ:

W razie wystąpienia usterek i przerwania pracy pompy ciepła 
przełącznik programów przestawia się automatycznie w tryb pracy 
wymuszonej.

Nastawienie trybu wymuszonego na WYŁ:

W razie wystąpienia usterek i przerwania pracy pompy ciepła 
włącza się elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe, aby za-
bezpieczyć instalację przed mrozem. Użytkownik może następnie 
samodzielnie wybrać tryb pracy wymuszonej.

12.1.8 RESET POMPY CIEPLA

W razie usterki można zresetować pompę ciepła. Po nastawieniu 
na „WŁ.” błąd zostanie zresetowany. Sprężarka uruchamia się 
ponownie. Błąd pozostanie zapisany na liście błędów.



www.stiebel-eltron.com WPM 3 | 37

INSTALACJA  
Uruchomienie

12.1.9 RESET LISTY BLEDOW

ZAL / WYL

Cała lista błędów zostanie skasowana.

12.1.10 RESET SYSTEMU

Po resecie systemu regulator pomp ciepła zostanie zresetowany do nastaw fabrycznych. 

12.2 Nastawa parametrów
Poniżej zebrane zostały parametry, które można nastawić na jednostce obsługowej.

 Wskazówka
Wartości w kolumnach „Zakres nastaw” i „Standard” są różne w zależności od podłączonego typu pompy ciepła, a rzeczywiste 
wartości mogą odbiegać od podanych.

Zakres nastaw Standardowo Parametr instalacji

Programy / program wygrzewania
TEMPERATURA PODSTAWOWA 20–40°C 25,0 °C  
T POD PRZ CZS od 0 do 5 dni 2 dni  
TEMPERATURA MAKS. od 20 do 50 °C 40,0 °C  
CZAS UTRZYM. TEMP. MAKS. od 0 do 5 dni 0 dni  
WZROST NA DZIEN od 1 do 10 K na dzień 1 K na dzień  

NASTAWY / INFORMACJE OGOLNE
KONTRAST od 01 do 10 5  
JASNOŚĆ od 0 do 100 % 50 %  
CZULOSC NA DOTYK od 01 do 10 4  
SZYBKOSC REAKCJI NA DOTYK od 02 do 10 6  

Ustawienia / Grzanie / Obieg grzewczy 1
TEMP POM ZADANA KOMFORT od 5 do 30 °C  20 °C  
TEMP POMIESZCZENIA ZADANA ECO od 5 do 30 °C  20 °C  
NACHYL KRZYWEJ GRZEWCZEJ od 0,2 do 3 0,6  

Ustawienia / Grzanie / Obieg grzewczy 2
TEMP POM ZADANA KOMFORT od 5 do 30 °C  20 °C  
TEMP POMIESZCZENIA ZADANA ECO od 5 do 30 °C  20 °C  
NACHYL KRZYWEJ GRZEWCZEJ od 0,2 do 3 0,2  

NASTAWY / Grzanie / Nastawa podstawowa
TRYB BUFOROWY ZAL / WYL  WYL  
PRACA LETNIA ZAL / WYL  ZAL  
TEMPERATURA ZEWNETRZNA od 3 do 30 °C  20 °C  
TLUMIENIE BUDYNKU od 0 do 3 1  
UDZIAL ZAS. OBIEGU GRZEW. od 0 do 100 %   
MAKS TEMP POWROTU od 20 do 65 °C  65 °C  
MAKS TEMP ZASILANIA od 20 do 75 °C 75 °C  
DYNAMIKA MIESZACZA od 30 do 240 100  
TEMP MAKS MIESZACZA od 20 do 90 °C  50 °C  
PRACA STALOWARTOSCIOWA WYL / od 20 do 70 °C  WYL  
ANTYZAMARZANIE od -10 do 10 °C  4 °C  

NASTAWY / Grzanie / Zdalne sterowanie FE7
WYBOR OBIEGU GRZEWCZEGO 1 / 2 obieg grzewczy  Obieg grzewczy 1  
WPLYW CZUJ POM WYL / od 0 do 20 5  
KOREKTA POMIESZCZENIA od -5 do 5 K 0  

NASTAWY / Grzanie / Cykle pompy
CYKLE POMPY ZAL / WYL  WYL  
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Zakres nastaw Standardowo Parametr instalacji
Ustawienia / Grzanie / Zewn. wytwornica ciepla
GRZALKA WKRECANA ZAL / WYL   
KOCIOL ZAL / WYL   
PWM CO od 10 do 50 Kmin   
DOLNA GRANICA STOS. HZG WYL / od -20 do 40 °C  –20 °C  
TEMP. BIWALENTNA HZG  od -20 do 40 °C –20 °C  
ODL. KRZYWEJ GRZANIA od 1 do 10 3  
TEMPERATURA ZADANA KOTLA od 20 do 70 °C   
CZAS BLOKADY ZAK ENERGET WYL / od 0 do 5   
NASTAWY / Grzanie / Dogrzew elektryczny
TEMP. BIWALENTNA HZG od -20 do 40 °C  –20 °C  
DOLNA GRANICA STOS. HZG WYL / od -20 do 40 °C  –20 °C  
LICZBA STOPNI od 0 do 3 3  
CZAS OPOZNIENIA od 1 do 60 min 60 min  

NASTAWY / Ciepła woda / Temperatura ciepłej wody
TEMP. ZADANA CWU KOMFORT od 10 do 60 °C  50 °C  
TEMP. ZADANA CWU ECO od 10 do 60 °C  50 °C  

NASTAWY / Ciepła woda / Nastawa podstawowa
TRYB PRIORYTETU ZAL / WYL  ZAL  
TRYB ROWNOLEGLY ZAL / WYL  WYL  
PRIORYTET CZESCIOWY ZAL / WYL WYL  
HISTEREZA CWU od 1 do 10 K  5 K  
STOPNIE CWU od 1 do 6 1  
AUTOMATYKA CWU ZAL / WYL WYL  
TEMPERATURA ZEWNETRZNA od -5 do 30 °C   
CWU FUNKCJA NAUKI PROGR ZAL / WYL  WYL  
ZASOBNIK KOMBINOWANY ZAL / WYL  WYL  
WW MOC WP LATO od 5 do 20 kW 10 kW  
WW MOC WP ZIMA od 5 do 20 kW 10 kW  
MAKS TEMP ZASILANIA od 20 do 75 °C 75 °C  
ZAPOBIEG. ANTYLEGIONELLI ZAL / WYL  WYL  

NASTAWY / Ciepła woda / Dogrzewanie elektryczne
TEMP. BIWALENTNA CWU od -20 do 40 °C –20 °C  
DOLNA GRANICA STOS. CW WYL / od -20 do 40 °C –20 °C  

Ustawienia / Ciepla woda uzytkowa / Zewn. wytwornica ciepla
WSPOMAGANIE ZAL / WYL   
SAM ZAL / WYL   
NIEZALEZNIE ZAL / WYL   
PWM CWU ZAL / WYL   
TEMP. BIWALENTNA CWU od -20 do 40 °C  –20 °C  
DOLNA GRANICA STOS. CW WYL / od -20 do 40 °C  –20 °C  

NASTAWY / Chłodzenie / Nastawa podstawowa
CHLODZENIE ZAL / WYL WYL  
MODUL CHLODZENIA PASYWNE / AKTYWNE   

NASTAWY / Chłodzenie / Chłodzenie aktywne / CHŁODZENIE POWIERZCHNIOWE
TEMP. ZADANA ZASILANIA od 7 do 25 °C  15 °C  
HISTEREZA TEMP ZASILANIA od 1 do 5 K  5 K  
TEMP POMIESZCZENIA ZADANA od 20 do 30 °C  25 °C  
DYNAMIKA AKTYWNA od 1 do 10 10  

NASTAWY / Chłodzenie / Chłodzenie aktywne / CHLODZENIE PRZEZ NADMUCH
TEMP. ZADANA ZASILANIA od 7 do 25 °C  15 °C  
HISTEREZA TEMP ZASILANIA od 1 do 5 K  5 K  
TEMP POMIESZCZENIA ZADANA od 20 do 30 °C  25 °C  
DYNAMIKA AKTYWNA od 1 do 10 10  

NASTAWY / Chłodzenie / Chłodzenie pasywne / CHŁODZENIE POWIERZCHNIOWE
TEMP. ZADANA ZASILANIA od 7 do 25 °C  15 °C  
HISTEREZA TEMP ZASILANIA od 1 do 5 K  5 K  
TEMP POMIESZCZENIA ZADANA od 20 do 30 °C  25 °C  
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Zakres nastaw Standardowo Parametr instalacji
DYNAMIKA PASYWNA    

NASTAWY / Chłodzenie / Chłodzenie pasywne / CHLODZENIE PRZEZ NADMUCH
TEMP. ZADANA ZASILANIA od 7 do 25 °C  15 °C  
HISTEREZA TEMP ZASILANIA od 1 do 5 K  5 K  
TEMP POMIESZCZENIA ZADANA od 20 do 30 °C  25 °C  
DYNAMIKA PASYWNA    

Uruchomienie
WPROWADZ KOD od 0000 do 9999 1000  
JEZYK  Polnisch  

Źródło
TEMPERATURA ZRODLA MIN. WYL / od -10 do 10 °C -9 °C  
MEDIUM ZRODLA  Glikol etylenowy  

Ogrzewanie
DYNAMIKA REG od 1 do 500 100  
HISTEREZA od 1 do 10 1  

Sprężarka
MIN CZAS ROZMRAZANIA od 1 do 20 1  
START ROZMRAZANIA ZAL / WYL  WYL  
CZAS POSTOJU od 1 do 120 min  20 min  
PRAD MAKS od 10 do 30 VA 30 VA  
MIN CZAS PRACY od 0 do 30 min 10 min  
PARAMETRY OGRZEWANIA / TEMPERATURA OBLICZENIOWA od -20 do 5 °C -15 °C  
PARAMETRY OGRZEWANIA / ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA od 5 do 20 kW 15 kW  
OGRZEW TOWARZ KONDEN. / TEMP ZEWNETRZNA od -20 do 5 °C 5 °C  
TRYB JEDNOFAZOWY ZAL / WYL  WYL  
START BEZPO ZAL / WYL  WYL  

SILENT MODE ZAL / WYL WYL  

PRACA WYMUSZONA ZAL / WYL WYL  

RESET POMPY CIEPLA ZAL / WYL WYL  

RESET LISTY BLEDOW ZAL / WYL WYL  

RESET SYSTEMU ZAL / WYL WYL  
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13. Nastawy

13.1 Nastawy standardowe
W regulatorze pomp ciepła zaprogramowano fabrycznie następu-
jące nastawy standardowe:

Czasy przełączania dla obiegu grzewczego 1 i 2 (dzienny tryb 
pracy), fabrycznie nastawiony jest tylko 1. zestaw czasów 
przełączania
 Standardowo Zakres nastaw
Od poniedziałku do piątku 6:00 - 22:00 0:00 - 23:59
Od soboty do niedzieli 7:00 - 23:00 0:00 - 23:59
Temperatura pomieszczenia 1 / 2 
Nastawy podstawowe bez obniżenia nocnego.
Temperatura pomieszczenia w trybie 
dziennym

20 °C 5 - 30 °C 

Temperatura pomieszczenia w trybie 
nocnym

20 °C 5 - 30 °C 

Czasy przełączania dla programu ciepłej wody
Od poniedziałku do niedzieli 0:00 - 24:00 0:00 - 23:59
Temperatura ciepłej wody
Temperatura dzienna ciepłej wody 50 °C WYŁ./ 50 - 70 °C
Temperatura wody ciepłej w trybie noc-
nym

50 °C WYŁ./ 50 - 70 °C 

Nachylenie krzywej grzewczej
Krzywa grzewcza 1 0,6 0 - 5
Krzywa grzewcza 2 0,2 0 - 5

13.2 Programy grzania i ciepłej wody
W poniższych tabelach można zanotować własne zaprogramo-
wane wartości.

13.2.1 Program grzewczy dla obiegu grzewczego 1

Para czasów 
przełączania I

Para czasów 
przełączania II

Para czasów 
przełączania III

Pn.  
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Śr.  
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13.2.2 Program grzewczy dla obiegu grzewczego 2

Para czasów 
przełączania I

Para czasów 
przełączania II

Para czasów 
przełączania III

Pn.  
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13.2.3 Program przygotowania ciepłej wody

Para czasów 
przełączania I

Para czasów 
przełączania II

Para czasów 
przełączania III

Pn.  
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Śr.  
 

 
 

 
 

Cz.  
 

 
 

 
 

Pt.  
 

 
 

 
 

Sob.  
 

 
 

 
 

Nd.  
 

 
 

 
 

Pon.- Pt.  
 

 
 

 
 

Sob. - Nd.  
 

 
 

 
 

Pon.- 
Niedziela

 
 

 
 

 
 

13.3 Przekazanie urządzenia
Należy wyjaśnić użytkownikowi przeznaczenie urządzenia i zapo-
znać go ze sposobem użytkowania.

 Wskazówka
Niniejszą instrukcję obsługi i instalacji należy zachować. 
Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w 
niniejszej instrukcji. Zawierają one wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa, obsługi, instalacji i konserwacji urzą-
dzenia.
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14. Usuwanie usterek

 OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
ff Przed wszelkimi pracami odłączyć urządzenie od 
zasilania.

14.1 Komunikaty o usterek na wyświetlaczu
Usterki występujące w instalacji lub w pompie ciepła wyświe-
tlane są na wyświetlaczu. W celu diagnozy błędów i analizy in-
stalacji grzewczej oraz pompy ciepła w menu „Diagnoza” można 
wyświetlić wszystkie ważne dane eksploatacyjne i uczestników 
BUS, a także przeprowadzić test przekaźników.
ff Przed otworzeniem skrzynki rozdzielczej pompy ciepła należy 
przeprowadzić diagnostykę błędów i przeanalizować wszyst-
kie parametry. 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek usterki (nie dotyczy go-
rącego gazu) pompa ciepła wyłącza się, czerwona dioda na IWS 
miga przez ok. 12 minut, ustawiany jest czas postoju i usterka 
zapisywana jest na liście błędów.

Po upłynięciu czasu usterki IWS i czasu postoju pompa ciepła 
uruchamia się ponownie. Również po uprzednim resecie pompy 
ciepła i gdy czerwona dioda na IWS zgaśnie, pompa ciepła uru-
chomi się ponownie dopiero po upływie czasu postoju.

We wszystkich typach pomp ciepła wejścia usterek IWS są zane-
gowane, co oznacza, że podczas normalnej pracy na wejściach 
usterek występuje zawsze 230 V.

Po wyłączeniu pompy ciepła (wyłączenie w efekcie regulacji) i po 
upływie 10 sekund sygnał 230 V musi występować. Jeśli tak nie 
jest, czerwona dioda IWS miga i wyświetlany jest błąd Usterka 
zbiorcza.

 Wskazówka
Takie błędy zapisywane są na liście błędów, a instalacja 
jest wyłączana. Po 10 minutach od chwili usunięciu błędu 
wskazanie znika z wyświetlacza. Jeśli w ciągu 2 godzin 
pracy wystąpi 5 błędów typowych dla pompy ciepła lub 
błędów sprzętowych, instalacja zostanie na stałe wyłą-
czona. Pompę ciepła można ponownie uruchomić dopiero 
po usunięciu błędu i zresetowaniu IWS.
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14.2 Lista błędów

Lista błędów dla pompy ciepła typu 1 i 1*

Wskazanie 
błędu

Przyczyna błędu Możliwa przyczyna / usunięcie błędu 

NISKIE CISN Czujnik niskiego ciśnienia zadziałał; punkt przełączenia 1,2 bara w try-
bie grzania (ciśnienie bezwzględne) w ciągu 60 sekund.

Czynnik chłodniczy uszedł, zawór rozprężny nie otwiera się. 

BLAD NIS CIS Wystąpiło 5 błędów w ciągu 2 godzin pracy sprężarki.  
ND 2 Niskie ciśnienie < 0,9 bara ciśnienia bezwzględnego w ciągu 5 sekund. Czynnik chłodniczy uszedł, zawór rozprężny nie otwiera się.
EXV ND 2 Wystąpiły 3 błędy w ciągu 10 minut pracy sprężarki.  
CISNIENIE MAX Czujnik wysokiego ciśnienia zadziałał; punkt przełączenia 30 barów 

ciśnienia bezwzględnego.
Sprawdzić strumień przepływu i połączenie czujnika po stronie ogrze-
wania.

BLAD WYS CIS Wystąpiło 5 błędów w ciągu 2 godzin pracy sprężarki.  
BRAK MOCY Wysokie ciśnienie < niskie ciśnienie + 2 bary w ciągu 30 sekund. Nieprawidłowa kolejność faz.
BLAD BRAK MOCY Wystąpiło 5 błędów w ciągu 2 godzin pracy sprężarki.  
MIN PRZEGRZAN Przegrzanie < 50 % przegrzania zadanego w ciągu 5 minut. Zawór rozprężny nie działa prawidłowo.
BLAD MIN PRZEG Wystąpiło 5 błędów w ciągu 2 godzin pracy sprężarki.  
BRAK CZYNN CHL Przegrzanie > przegrzanie i stopień otwarcia zaworu rozprężnego > 

ograniczenie.
Wyciek czynnika chłodniczego, zawór rozprężny nie działa prawidło-
wo.

BLAD BRAK CZYN Wystąpiło 5 błędów w ciągu 2 godzin pracy sprężarki.  
ROZMRAZANIE 
 

W trybie rozmrażania zasilanie, powrót lub ochrona przed mrozem < 
10 °C, przed rozmrażaniem zasilanie lub powrót < 18 °C w ciągu 30 
sekund. 

Strumień przepływu wody za mały, temperatura wody za niska. 
 

BLAD ROZMRAZAN Wystąpiło 5 błędów w ciągu 2 godzin pracy sprężarki.  
PRZELACZ HEX Przełącznik suwakowy pompy ciepła typu IWS nie jest prawidłowo 

ustawiony do pracy w połączeniu kaskadowym.
Wyłączyć sieć pompy ciepła, prawidłowo ustawić przełącznik suwa-
kowy.

CZUJNIK MAX WC Czujnik wysokiego ciśnienia zadziałał; punkt przełączenia wysokiego 
ciśnienia – 1 bar, kalibracja 1 x co 24 godziny.

Strumień przepływu ogrzewania za mały, nastawiona temperatura 
pomieszczenia / krzywa grzewcza za wysoka.

MAKS T GOR GAZ Temperatura gazu gorącego > 125 °C Zawór wtryskowy nie działa prawidłowo, zawór rozprężny nie działa 
prawidłowo, wyciek czynnika chłodniczego.

ZAS MIN CHL Temperatura zasilania spadła poniżej poziomu minimalnego, punkt 
przełączenia 6,5 °C.

Sprawdzić strumień przepływu ogrzewania, sprawdzić czujnik zasila-
nia chłodzenia.

ZABEZ ZWARTE Stycznik sprężarki lub stycznik rozruchowy zwarty. Sprawdzić stycznik K1 i K2.
BRAK PARAM IWS Typ pompy ciepła nie został przesłany do regulatora. W parametrze „Typ pompy ciepła” wybrać odpowiednią pompę ciepła.
STRUM OBJET Kontrola strumienia przepływu z mocy grzewczej, temperatury zasila-

nia i temperatury powrotu.
Skontrolować strumień przepływu. 

BLAD OBJET Wystąpiło 5 błędów w ciągu 24 godzin pracy sprężarki.  
ND CHLODZ Czujnik niskiego ciśnienia zadziałał; punkt przełączenia 4 bary w trybie 

chłodzenia (ciśnienie bezwzględne) w ciągu 5 sekund.
Nieszczelny zawór zwrotny. 
Zawór rozprężny nie działa prawidłowo.

BLAD ND CHLODZ Wystąpiło 5 błędów w ciągu 2 godzin pracy sprężarki.  
ND ROZMRAZ Czujnik niskiego ciśnienia zadziałał; punkt przełączenia 2 bary w trybie 

rozmrażania (ciśnienie bezwzględne) w ciągu 10 sekund.
Uszedł czynnik chłodniczy. 
Zawór rozprężny nie otwiera się.

BLAD ND ROZMR Wystąpiło 5 błędów w ciągu 2 godzin pracy sprężarki.  

BLADTCHLODZIWS Czujnik chłodzenia/czujnik rekuperatora Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przynależne złącza wty-
kowe, w razie uszkodzenia wymienić.

Lista błędów dla pompy ciepła typu 2 i 2*

Wskazanie 
błędu

Przyczyna błędu Możliwa przyczyna / usunięcie błędu 

NISKIE CISN Zadziałał czujnik niskiego ciśnienia. Czynnik chłodniczy uszedł, zawór rozprężny nie otwiera się.
BLAD NIS CIS Wystąpiło 5 błędów w ciągu 2 godzin pracy sprężarki.  
OCHR PRZ ZAMAR Czujnik ciśnienia zabezpieczenia przed zamarzaniem załączył się. Czynnik chłodniczy uszedł, zawór rozprężny nie otwiera się. 

Skontrolować strumień przepływu źródła.
CISNIENIE MAX Zadziałał czujnik wysokiego ciśnienia. Sprawdzić strumień przepływu i połączenie czujnika po stronie ogrze-

wania.
BLAD WYS CIS Wystąpiło 5 błędów w ciągu 2 godzin pracy sprężarki.  
BRAK MOCY Wysokie ciśnienie < niskiego ciśnienia + 3 bary w ciągu 30 sekund.  Nieprawidłowa kolejność faz.
BLAD BRAK MOCY Wystąpiło 5 błędów w ciągu 2 godzin pracy sprężarki.  
ROZMRAZANIE Temperatura zabezpieczająca przed zamarznięciem < 10°C podczas 

rozmrażania 
Strumień objętości wody za mały, temperatura wody za niska. 

BLAD ROZMRAZAN Wystąpiło 5 błędów w ciągu 2 godzin pracy sprężarki.  
PRZELACZ HEX Przełącznik suwakowy pompy ciepła typu IWS nie jest prawidłowo 

ustawiony do pracy w połączeniu kaskadowym.
Wyłączyć sieć pompy ciepła, prawidłowo ustawić przełącznik suwa-
kowy.

CZUJNIK MAX WC Zadziałał czujnik wysokiego ciśnienia. Strumień objętości ogrzewania za mały, ustawiona temperatura po-
mieszczenia / krzywa grzewcza za wysoka
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Wskazanie 
błędu

Przyczyna błędu Możliwa przyczyna / usunięcie błędu 

MAKS T GOR GAZ Temperatura gazu gorącego > 125 °C Zawór wtryskowy nie działa prawidłowo, zawór rozprężny nie działa 
prawidłowo, wyciek czynnika chłodniczego.

ZABEZ ZWARTE Stycznik sprężarki lub stycznik rozruchowy zwarty. Sprawdzić stycznik K1 i K2.
T ZRODLA MIN Określona temperatura min. źródła spadła poniżej poziomu minimal-

nego. 
Skontrolować, ew. zmienić minimalną temperaturę źródła. Skontrolo-
wać strumień przepływu źródła. sprawdzić parametry źródła.

BRAK PARAM IWS Typ pompy ciepła nie został przesłany do regulatora. Wybrać w parametrze Typ pompy ciepła odpowiednią pompę ciepła.

Lista błędów dla pompy ciepła typu 3 i 3*

Wskazanie błędu Przyczyna błędu Możliwa przyczyna / usunięcie błędu
NISKIE CISN Zadziałał czujnik minimalnej wartości niskiego ciśnienia (poniżej 2 barów 

przez 10 sekund).
Uszedł czynnik chłodniczy. Zawór rozprężny nie otwie-
ra się.

BLAD NIS CIS Kilkakrotne zadziałanie czujnika „NISKIE CISN” w zdefiniowanym czasie 
pracy sprężarki.

Usunąć przyczynę usterki. Następnie wykonać reset na 
WPM.

CISNIENIE SRED Zadziałał czujnik minimalnej wartości ciśnienia średniego (poniżej 2 
barów przez 10 sekund).

Czynnik chłodniczy uszedł, zawór rozprężny nie otwiera 
się.

BLAD CISN SRED Kilkakrotne zadziałanie czujnika „CISNIENIE SREDNIE” w zdefiniowanym 
czasie pracy sprężarki.

Usunąć przyczynę usterki. Następnie wykonać reset na 
WPM.

CISNIENIE MAX Czujnik wysokiego ciśnienia zadziałał (punkt przełączenia 42 bary). Sprawdzić strumień przepływu i połączenie czujnika po 
stronie ogrzewania.

BLAD WYS CIS Kilkakrotne zadziałanie czujnika „WYS CISN” w zdefiniowanym czasie 
pracy sprężarki.

Usunąć przyczynę usterki. Następnie wykonać reset na 
WPM.

BRAK MOCY Po uruchomieniu sprężarki i czasie oczekiwania wysokie ciśnienie nie-
znacznie wzrasta ponad niskie ciśnienie.

Sprawdzić bezpieczniki. 

BLAD BRAK MOCY 
 

Kilkakrotne zadziałanie czujnika „BRAK MOCY” w zdefiniowanym czasie 
pracy sprężarki (wysokie ciśnienie < niskie ciśnienie + 2 bary w ciągu 120 
sekund).

Usunąć przyczynę usterki. Następnie wykonać reset na 
WPM. 

MIN PRZEGRZAN 
 

Przegrzanie czynnika chłodniczego na wylocie parownika lub wlocie 
sprężarki za długo poniżej dozwolonej wartości granicznej (przegrzanie 
rzeczywiste < wartość minimalna przegrzania w ciągu 10 minut).

Zawór rozprężny nie działa prawidłowo. 
 

BLAD MIN PRZEG Kilkakrotne zadziałanie czujnika „MIN PRZEGRZAN” w zdefiniowanym 
czasie pracy sprężarki.

Usunąć przyczynę usterki. Następnie wykonać reset na 
WPM.

BRAK CZYNN CHL Niespodziewanie wysoka różnica między stopniem otwarcia zaworu roz-
prężnego a charakterystyką wysterowania wstępnego.

Wyciek czynnika chłodniczego. Zawór rozprężny nie 
działa prawidłowo.

BLAD BRAK CZYN Kilkakrotne zadziałanie czujnika „BRAK CZYNN CHL” w zdefiniowanym 
czasie pracy sprężarki.

Usunąć przyczynę usterki. Następnie wykonać reset na 
WPM.

OBR ROZ NC SPR Różnica w prędkości obrotowej sprężarki między wartością zadaną a rze-
czywistą dla określonego przedziału czasowego.

Falowniki lub sprężarki nie pracują prawidłowo. 

ROZMRAZANIE 
 

Za niska temperatura zasilania, temperatura ochrony przed mrozem <10 
°C lub strumień przepływu <10 l/min (WPL 15), < 15 l/min (WPL 25) pod-
czas trybu rozmrażania.

Za niski strumień przepływu wody. Za niska tempera-
tura wody. 

BLAD ROZMRAZAN Kilkakrotne zadziałanie czujnika „ROZMRAZANIE” w zdefiniowanym cza-
sie pracy sprężarki.

 Usunąć przyczynę usterki. Następnie wykonać reset 
na WPM.

PRZELACZ HEX Przełącznik suwakowy typu WP IWS nie jest prawidłowo ustawiony. Wyłączyć sieć pompy ciepła, prawidłowo ustawić prze-
łącznik suwakowy.

CZUJNIK MAX WC 
 

Zadziałał czujnik maksymalnej wartości wysokiego ciśnienia (42 bary). 
 

Za mały strumień przepływu ogrzewania. Za wysoka 
nastawiona temperatura pomieszczenia / krzywa 
grzewcza.

MAKS T GOR GAZ 
 

Temperatura gazu gorącego przekroczyła wartość graniczną (140 °C). 
 

Zawór wtryskowy nie działa prawidłowo. Zawór roz-
prężny nie działa prawidłowo, wyciek czynnika chłod-
niczego.

BLAD T ZAS IWS Wartość czujnika zasilania poza dopuszczalnym zakresem wartości Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przyna-
leżne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

BLAD T POW IWS Wartość czujnika powrotu poza dopuszczalnym zakresem wartości Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przyna-
leżne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

BLADTANTYZ IWS Wartość czujnika ochrony przed mrozem poza dopuszczalnym zakresem 
wartości

Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przyna-
leżne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

ERR T-VFL IWS Wartość czujnika wylotu skraplacza poza dopuszczalnym zakresem war-
tości

Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przyna-
leżne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

BRAK PARAM IWS Typ pompy ciepła nie został przesłany do regulatora. W parametrze „Typ pompy ciepła” wybrać odpowiednią 
pompę ciepła.

BLAD TZEWN IWS Wartość czujnika temperatury zewnętrznej poza dopuszczalnym zakre-
sem wartości

Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przyna-
leżne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

BLAD T P ODPR Wartość zarejestrowana przez czujnik powietrza odprowadzanego poza 
dopuszczalnym zakresem wartości

Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przyna-
leżne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

BLADTWTRYS IWS Wartość czujnika temperatury wtrysku poza dopuszczalnym zakresem 
wartości.

Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przyna-
leżne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.
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ERR T SSAN  Wartość czujnika wlotu sprężarki (temperatura zasysanej pary sprężarki) 

poza dopuszczalnym zakresem wartości.
Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przyna-
leżne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

BLAD TSPRE IWS Wartość czujnika temperatury parownika poza dopuszczalnym zakresem 
wartości

Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przyna-
leżne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

BLADTGORGAZIWS Wartość czujnika temperatury gorącego gazu poza dopuszczalnym zakre-
sem wartości

Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przyna-
leżne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

ERR T OLEJ IWS Wartość zarejestrowana przez czujnik temperatury w misce olejowej poza 
dopuszczalnym zakresem wartości

Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przyna-
leżne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

BLAD CZUJN NC Wartość czujnika niskiego ciśnienia poza dopuszczalnym zakresem war-
tości

Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przyna-
leżne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

BLAD CZUJN CS Wartość czujnika średniego ciśnienia poza dopuszczalnym zakresem 
wartości

Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przyna-
leżne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

BLAD CZUJN WC Wartość czujnika wysokiego ciśnienia poza dopuszczalnym zakresem 
wartości

Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przyna-
leżne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

INV N DSP PO KOM Błąd uboczny inwertera: zakłócenie komunikacji między procesorem sy-
gnału a głównym procesorem.

Usterka inwertera 

INV N KOM ZA DSP Błąd uboczny inwertera: zakłócenie komunikacji między procesorem sy-
gnału a głównym procesorem.

Usterka inwertera 

INV N PRZEWIJ ZA NIS TEMP Błąd uboczny inwertera: błąd czujnika temperatury, temperatura sprę-
żarki Scroll poniżej dopuszczalnego zakresu.

Usterka inwertera 

INV N ZA NIS TEMP SILNIKA Błąd uboczny inwertera: błąd czujnika temperatury, temperatura silnika 
poniżej dopuszczalnego zakresu.

Usterka inwertera 

INV N PLYTA ZA NIS TEMP Błąd uboczny inwertera: błąd czujnika temperatury, wewnętrzna tempe-
ratura układu przełączającego poniżej dopuszczalnego zakresu.

Usterka inwertera 

INV N INV ZA NIS TEMP Błąd uboczny inwertera: błąd czujnika temperatury, inwerter IGBT’s po-
niżej dopuszczalnego zakresu.

Usterka inwertera 

INV N PFC ZA NIS TEMP Błąd uboczny inwertera: błąd czujnika temperatury, PFC IGBT’s poniżej 
dopuszczalnego zakresu.

Usterka inwertera 

INV N KRYT GRAN BLEDU Błąd uboczny inwertera: granica błędu inwertera została osiągnięta i in-
werter został zablokowany.

Usterka inwertera 

SOA ND ZEJSCIE PONIZEJ Niskie ciśnienie jest zbyt długo niższe niż wartość graniczna SOA ND. Obieg chłodniczy nie może przywrócić warunków robo-
czych sprężarki do zakresu SOA.

SOA ND PRZEKROCZENIE Niskie ciśnienie jest zbyt długo wyższe niż wartość graniczna SOA ND. Obieg chłodniczy nie może przywrócić warunków robo-
czych sprężarki do zakresu SOA.

SOA ND PRZYPISANIE Przekroczenie zakresu SOA. Obieg chłodniczy nie może przywrócić warunków robo-
czych sprężarki do zakresu SOA.

SOA HD ZEJSCIE PONIZEJ Wysokie ciśnienie jest zbyt długo niższe niż wartość graniczna SOA HD. Obieg chłodniczy nie może przywrócić warunków robo-
czych sprężarki do zakresu SOA.

SOA HD PRZEKROCZENIE Wysokie ciśnienie jest zbyt długo wyższe niż wartość graniczna SOA HD. Obieg chłodniczy nie może przywrócić warunków robo-
czych sprężarki do zakresu SOA.

SOA HD PRZYPISANIE Przekroczenie zakresu SOA. Obieg chłodniczy nie może przywrócić warunków robo-
czych sprężarki do zakresu SOA.

INV H INV PRZECIAZENIE Błąd główny inwertera: prąd przeciążeniowy inwertera IGBT. Usterka inwertera
INV H PFC PRZECIAZENIE Błąd główny inwertera: prąd przeciążeniowy PFC IGBT. Usterka inwertera
INV H DC PRZEPIECIE Błąd główny inwertera: przepięcie obwodu pośredniego napięcia stałego. Usterka inwertera
INV H DC ZA NIS NAPIECIE Błąd główny inwertera: za niskie napięcie obwodu pośredniego napięcia 

stałego.
Usterka inwertera 

INV H AC PRZEPIECIE Błąd główny inwertera: przepięcie wejścia napięcia przemiennego. Usterka inwertera
INV H AC ZA NIS NAPIECIE Błąd główny inwertera: za niskie napięcie wejścia napięcia przemienne-

go.
Usterka inwertera 

INV H AC WAH NAPIECIA Błąd główny inwertera: różnice napięcia między trzema fazami wejścio-
wymi.

Usterka inwertera 

INV H DESATURACJA Błąd główny inwertera: desaturacja. Usterka inwertera
INV H INV ZA WYS TEMP Błąd główny inwertera: nadmierna temperatura inwertera IGBT’s. Usterka inwertera
INV H PFC ZA WYS TEMP Błąd główny inwertera: nadmierna temperatura PFC IGBT’s. Usterka inwertera
INV H WEKTOR WIRNIKA Błąd główny inwertera: wirnik nie obraca się w oczekiwany sposób. Usterka inwertera
INV H ARYTMETYKA Błąd główny inwertera: błąd arytmetyczny w procesie pomiaru i analizy. Usterka inwertera
INV H WEJ PRZEK OTWARTY Błąd główny inwertera: otwarty przekaźnik wejściowy. Usterka inwertera
INV H INV WAHANIA PRADU Błąd główny inwertera: różnice przepływu między trzema inwerterami 

IGBT’s.
Usterka inwertera 

INV H PFC WAHANIA PRADU Błąd główny inwertera: różnice przepływu między trzema PFC IGBT’s. Usterka inwertera
INV H SELV POZA ZAKRES Błąd główny inwertera: przekroczenie zakresu niskiego napięcia. Usterka inwertera
INV H ZA WYS PR OBR SILN Błąd główny inwertera: nadmierna prędkość obrotowa silnika. Usterka inwertera
INV N DC ZA NIS NAPIECIE Błąd uboczny inwertera: za niskie napięcie obwodu pośredniego napięcia 

stałego.
Usterka inwertera 

INV N GRANICA MOM OBR Błąd uboczny inwertera: osiągnięta granica momentu obrotowego. Usterka inwertera
INV N USTERKA MODBUS Błąd uboczny inwertera: zakłócona komunikacja Modbus. Usterka inwertera
INV N PRZEWIJ ZA WYS TEMP Błąd uboczny inwertera: nadmierna temperatura sprężarki Scroll. Usterka inwertera
INV N PRZEGRZ SILNIKA Błąd uboczny inwertera: nadmierna temperatura silnika sprężarki. Usterka inwertera
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INV N PLYTA ZA WYS TEMP Błąd uboczny inwertera: nadmierna temperatura układu przełączającego. Usterka inwertera
INV N INV ZA WYS TEMP Błąd uboczny inwertera: nadmierna temperatura inwertera IGBT’s. Usterka inwertera
INV N PFC ZA WYS TEMP Błąd uboczny inwertera: nadmierna temperatura PFC IGBT’s. Usterka inwertera
INV N INV WAHANIA TEMP Błąd uboczny inwertera: różnice temperatury między trzema inwerterami 

IGBT’s.
Usterka inwertera 

INV N PFC WAHANIA TEMP Błąd uboczny inwertera: różnice temperatury między trzema PDC IGBT’s. Usterka inwertera
INV N ADC KOM Błąd uboczny inwertera:  zakłócenie komunikacji między przetwornikiem 

analogowo-cyfrowym a procesorem pobocznym.
Usterka inwertera 

KOMUNIKACJA IWS INV N 
 

Mało istotne obiekty komunikacji między IWS a inwerterem zostały kilka-
krotnie przekazane nieprawidłowo. 

Usterka inwertera. Skontrolować okablowanie oraz 
przynależne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wy-
mienić. Sprawdzić napięcie zasilania inwertera.

KOMUNIKACJA IWS INV H 
 

Bardziej istotne obiekty komunikacji między IWS a inwerterem zostały 
kilkakrotnie przekazane nieprawidłowo. 

Usterka inwertera. Skontrolować okablowanie oraz 
przynależne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wy-
mienić. Sprawdzić napięcie zasilania inwertera.

INV H BLAD ZBIORCZY 1 Błąd główny inwertera – błąd zbiorczy 1 Usterka inwertera
INV H BLAD ZBIORCZY 2 Błąd główny inwertera – błąd zbiorczy 2 Usterka inwertera
INV N BLAD ZBIORCZY 1 Błąd poboczny inwertera – błąd zbiorczy 1 Usterka inwertera
INV N BLAD ZBIORCZY 2 Błąd poboczny inwertera – błąd zbiorczy 2 Usterka inwertera

Lista błędów dla pompy ciepła typu 4 i 4*

Wskazanie błędu Przyczyna błędu Możliwa przyczyna / usunięcie błędu
NISKIE CISN 
 

Zadziałał czujnik minimalnej wartości niskiego ciśnienia (poniżej 1,0 bara przez 
240 sekund). 

Uszedł czynnik chłodniczy. Zawór rozprężny nie otwiera 
się. 
Sprawdzić wentylator i bezpiecznik topikowy.

BLAD NIS CIS Kilkakrotne zadziałanie czujnika „NISKIE CISN” w zdefiniowanym czasie pracy 
sprężarki.

Usunąć przyczynę usterki. Następnie wykonać reset na 
WPM.

CISNIENIE SRED 
 
 
 

Zadziałał czujnik minimalnej wartości średniego ciśnienia (poniżej 1,0 bara przez 
240 sekund). 
 
 

Uszedł czynnik chłodniczy. Zawór rozprężny nie otwiera 
się. Zawór odcinający sprężarki wysokiego ciśnienia nie 
otwiera się. Zawór zwrotny obejścia sprężarki niskiego 
ciśnienia nie otwiera się. 
Sprawdzić wentylator i bezpiecznik topikowy.

BLAD CISN SRED Kilkakrotne zadziałanie czujnika „CISNIENIE SREDNIE” w zdefiniowanym czasie 
pracy sprężarki.

Usunąć przyczynę usterki. Następnie wykonać reset na 
WPM. 

CISNIENIE MAX 
 
 

Zadziałał czujnik wysokiego ciśnienia sprężarki niskiego ciśnienia (punkt przełą-
czenia 29 barów) lub czujnik wysokiego ciśnienia sprężarki wysokiego ciśnienia 
(punkt przełączania 39 barów). 
Za wysoka nastawiona temperatura pomieszczenia lub krzywa grzewcza.

Sprawdzić strumień przepływu i połączenie czujnika po 
stronie ogrzewania. 
Sprawdzić nastawioną temperaturę pomieszczenia lub 
krzywą grzewczą.

BLAD WYS CIS Kilkakrotne zadziałanie czujnika „WYS CISN” w zdefiniowanym czasie pracy sprę-
żarki.

Usunąć przyczynę usterki. Następnie wykonać reset na 
WPM.

BRAK MOCY 
 

Po uruchomieniu sprężarki i czasie oczekiwania wysokie ciśnienie nieznacznie 
wzrasta ponad niskie ciśnienie.  (Wysokie ciśnienie < niskie ciśnienie + 2 bary w 
ciągu 120 sekund).

Sprawdzić bezpieczniki. 
 

BLAD BRAK MOCY Kilkakrotne zadziałanie czujnika „BRAK MOCY” w zdefiniowanym czasie pracy 
sprężarki.

Usunąć przyczynę usterki. Następnie wykonać reset na 
WPM.

MIN PRZEGRZAN 
 

Przegrzanie czynnika chłodniczego na wylocie parownika lub wlocie sprężarki 
wysokiego ciśnienia za długo poniżej dozwolonej wartości granicznej (przegrzanie 
jest < wartość minimalna przegrzania w czasie 5 minut).

Zawór rozprężny lub głowica sterowania nie działają 
prawidłowo. 

BLAD MIN PRZEG Kilkakrotne zadziałanie czujnika „MIN PRZEGRZAN” w zdefiniowanym czasie pracy 
sprężarki.

Usunąć przyczynę usterki. Następnie wykonać reset na 
WPM.

BRAK CZYNN CHL Niespodziewanie wysoka różnica między stopniem otwarcia zaworu rozprężnego 
a charakterystyką wysterowania wstępnego.

Wyciek czynnika chłodniczego, zawór rozprężny nie 
działa prawidłowo.

BLAD BRAK CZYN Kilkakrotne zadziałanie czujnika „BRAK CZYNN CHL” w zdefiniowanym czasie pracy 
sprężarki.

Usunąć przyczynę usterki. Następnie wykonać reset na 
WPM.

OBR ROZ NC SPR Różnica w prędkości obrotowej sprężarki między wartością zadaną a rzeczywistą 
dla określonego przedziału czasowego.

Falowniki lub sprężarki nie pracują prawidłowo. Spraw-
dzić połączenie magistrali falownika.

I INV V ND  Zadziałał czujnik przerwania zasilania inwertera sprężarki niskiego ciśnienia. Wartość zostanie automatycznie wyzerowana. 
W razie potrzeby sprawdzić okablowanie sprężarki.

PRZEKR INV V ND 
 

Zadziałał czujnik temperatury inwertera sprężarki niskiego ciśnienia. 
 

Wartość zostanie automatycznie wyzerowana. 
W razie potrzeby wyczyścić element chłodzący falow-
nika.

WIRNIK KL V ND Zadziałał czujnik blokady wirnika sprężarki niskiego ciśnienia. Wartość zostanie automatycznie wyzerowana.
START F V ND 
 

Zadziałał czujnik błędu uruchomienia sprężarki niskiego ciśnienia. 
 

Napięcie sieciowe zasilania sprężarki za niskie lub im-
pedancja sieciowa w obwodzie zasilania sprężarki za 
wysoka.

WYM INV V ND 
 

Zadziałał czujnik wylotu sprężarki niskiego ciśnienia. 
 

Napięcie sieciowe zasilania sprężarki za niskie lub im-
pedancja sieciowa w obwodzie zasilania sprężarki za 
wysoka.
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I INV V HD  Zadziałał czujnik przerwania zasilania inwertera sprężarki wysokiego ciśnienia. Wartość zostanie automatycznie wyzerowana. 

W razie potrzeby sprawdzić okablowanie sprężarki.
PRZEKR INV V HD 
 

Zadziałał czujnik temperatury inwertera sprężarki wysokiego ciśnienia. 
 

Wartość zostanie automatycznie wyzerowana.  
W razie potrzeby wyczyścić element chłodzący falow-
nika.

WIRNIK KL V HD Zadziałał czujnik blokady wirnika sprężarki wysokiego ciśnienia. Wartość zostanie automatycznie wyzerowana. 
START F V HD 
 

Zadziałał czujnik błędu uruchomienia sprężarki wysokiego ciśnienia. 
 

Napięcie sieciowe zasilania sprężarki za niskie lub im-
pedancja sieciowa w obwodzie zasilania sprężarki za 
wysoka.

WYM INV V HD 
 

Zadziałał czujnik wylotu sprężarki wysokiego ciśnienia. 
 

Napięcie sieciowe zasilania sprężarki za niskie lub im-
pedancja sieciowa w obwodzie zasilania sprężarki za 
wysoka.

OBR ROZ WC SPR Różnica w prędkości obrotowej sprężarki między wartością zadaną a rzeczywistą 
dla określonego przedziału czasowego.

Falowniki lub sprężarki nie pracują prawidłowo. 

ROZMRAZANIE Temperatura zasilania lub temperatura czujnika ochrony przed mrozem < 10 °C lub 
strumień przepływu < 5 l/min. 

Strumień przepływu wody za mały, temperatura wody 
za niska.

BLAD ROZMRAZAN Kilkakrotne zadziałanie czujnika „ROZMRAZANIE” w zdefiniowanym czasie pracy 
sprężarki.

Usunąć przyczynę usterki. Następnie wykonać reset na 
WPM.

PRZELACZ HEX Przełącznik suwakowy typu WP IWS nie jest prawidłowo ustawiony. Wyłączyć sieć pompy ciepła, prawidłowo ustawić prze-
łącznik suwakowy.

CZUJNIK MAX WC 
 

Załączył się czujnik wysokiego ciśnienia sprężarki niskiego ciśnienia (27 barów) lub 
czujnik wysokiego ciśnienia sprężarki wysokiego ciśnienia (37 barów). 

Strumień przepływu ogrzewania za mały, nastawiona 
temperatura pomieszczenia / krzywa grzewcza za wy-
soka.

MAKS T GOR GAZ 
 

Temperatura gazu gorącego przekroczyła wartość graniczną (140 °C). 
 

Zawór wtryskowy nie działa prawidłowo, zawór roz-
prężny nie działa prawidłowo, wyciek czynnika chłod-
niczego.

BLAD T ZAS IWS Wartość czujnika zasilania poza dopuszczalnym zakresem wartości. Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przynależ-
ne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

BLAD T POW IWS Wartość czujnika powrotu poza dopuszczalnym zakresem wartości Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przynależ-
ne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

BLADTANTYZ IWS Wartość czujnika ochrony przed mrozem poza dopuszczalnym zakresem wartości. Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przynależ-
ne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

ERR T-VFL IWS Wartość czujnika wylotu skraplacza poza dopuszczalnym zakresem wartości. Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przynależ-
ne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

BRAK PARAM IWS Typ pompy ciepła nie został przesłany do regulatora. W parametrze „Typ pompy ciepła” wybrać odpowiednią 
pompę ciepła.

BLAD TZEWN IWS Wartość czujnika temperatury zewnętrznej poza dopuszczalnym zakresem warto-
ści.

Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przynależ-
ne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

ERR T ZUZ IWS Wartość czujnika powietrza wylotowego poza dopuszczalnym zakresem wartości. Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przynależ-
ne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

ERR T SSAN VHD Wartość czujnika temperatury zasysanej pary sprężarki wysokiego ciśnienia poza 
dopuszczalnym zakresem wartości.

Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przynależ-
ne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

ERR T SSAN VND Wartość czujnika temperatury zasysanej pary sprężarki niskiego ciśnienia poza 
dopuszczalnym zakresem wartości.

Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przynależ-
ne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

BLAD TSPRE IWS Wartość czujnika temperatury parownika poza dopuszczalnym zakresem wartości Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przynależ-
ne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

BLADTGORGAZIWS Wartość czujnika temperatury gorącego gazu poza dopuszczalnym zakresem war-
tości.

Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przynależ-
ne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

ERR OLEJ IWS Wartość czujnika temperatury w misce olejowej poza dopuszczalnym zakresem 
wartości.

Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przynależ-
ne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

BLAD CZUJN NC Wartość czujnika niskiego ciśnienia poza dopuszczalnym zakresem wartości. Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przynależ-
ne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

BLAD CZUJN CS Wartość czujnika średniego ciśnienia poza dopuszczalnym zakresem wartości. Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przynależ-
ne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

BLAD CZUJN WC Wartość czujnika wysokiego ciśnienia poza dopuszczalnym zakresem wartości. Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przynależ-
ne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

BLAD P CZ C R Wartość czujnika ciśnienia różnicowego poza dopuszczalnym zakresem wartości. Skontrolować czujnik, jego okablowanie oraz przynależ-
ne złącza wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

BLAD PRAD Wartość czujnika prądu poza dopuszczalnym zakresem wartości. Skontrolować okablowanie oraz przynależne złącza 
wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

BLAD WYR OLEJU Zawór wyrównawczy oleju nie otwiera bądź nie zamyka się. Skontrolować okablowanie oraz przynależne złącza 
wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.

BL KOM IWS CSW Czujnik monitorowania ciągłości komunikacji IWS / CWS. Skontrolować okablowanie oraz przynależne złącza 
wtykowe, w razie uszkodzenia wymienić.



www.stiebel-eltron.com WPM 3 | 47

INSTALACJA  
Usuwanie usterek

14.3 Komunikat błędu – usterka czujnika
Jeśli urządzenie zarejestruje błąd, zostanie on wyświetlony w po-
niżej widocznym komunikacie.

 

TRYB KOMFORTOWY

! BLAD CZUJNIKA 70
BLAD CZUJNIKA E 71

WTOREK  25CZE 13 16:27 GODZ

Jeśli pojawi się więcej błędów, wyświetlany będzie ostatni, który 
wystąpił.

Tabela błędów

Błąd instalacji Czujnik
BLAD CZUJNIKA E 70 Czujnik mieszacza
BLAD CZUJNIKA E 71 Czujnik źródła
BLAD CZUJNIKA E 72 Czujnik zasilania
BLAD CZUJNIKA E 73 Czujnik powrotu
BLAD CZUJNIKA E 75 Czujnik zewnętrzny
BLAD CZUJNIKA E 76 Czujnik ciepłej wody
BLAD CZUJNIKA E 77 Czujnik 2. wytwornicy ciepła
BLAD CZUJNIKA E 80 Zdalne sterowanie
BLAD CZUJNIKA E 129 Czujnik kolektora

14.4 Typowe błędy pompy ciepła lub błędy 
sprzętowe

Patrz również rozdział „Lista błędów”.

14.4.1 Pompa ciepła nie pracuje

Pompa ciepła jest gotowa do pracy.
ff Przełączyć instalację w tryb programowy.

Obowiązuje okres blokady; widoczne jest wskazanie blokady za-
kładu energetycznego.
ff Poczekać, aż blokada zakończy się. Pompa ciepła uruchomi 
się z powrotem automatycznie.

Brak żądania zapotrzebowania na ciepło.
ff Sprawdzić wartości zadane i rzeczywiste w punkcie menu 
„Info”.

Być może zastosowano nieprawidłowe zabezpieczenie.
ff Patrz rozdział „Dane techniczne / Tabela danych”.

 Wskazówka
Pompę ciepła można ponownie uruchomić dopiero po 
usunięciu błędu i  jej zresetowaniu (parametr „Reset 
pompy ciepła”).

Pozostałe parametry dostępne na potrzeby analizy pracy instalacji:
 - START BEZPOŚREDNI: Z funkcji niezwłocznego uruchomienia 

wolno korzystać tylko naszym serwisantom. Przy niezwłocz-
nym uruchomieniu pompy wykonywana jest kontrola sprę-
żarki pompy ciepła.

 - TEST PRZEKAŹN: Wykonywany jest test wszystkich przekaźni-
ków w regulatorze pomp ciepła.
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15. Dane techniczne
  WPMW 3 WPMS 3
  232980 232981
Dane elektryczne
Przyłącze elektryczne  1/N/PE ~ 230 V 50 Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Pobór mocy VA 8 8
Moc przełączania przekaźników A 2 2
Rezystancja czujnika Ω 2000 2000
Maks. obciążenie wyjścia przekaźnika pompy ładowania bufora A 2 (1,5) 2 (1,5)
Maks. obciążenie wyjścia przekaźnika pompy obiegowej grzewczej A 2 (1,5) 2 (1,5)
Maks. obciążenie wyjścia przekaźnika pompy obiegu mieszacza A 2 (1,5) 2 (1,5)
Maks. obciążenie wyjścia przekaźnika pompy ładowania ciepłej wody A 2 (1,5) 2 (1,5)
Maks. obciążenie wyjścia przekaźnika pompy cyrkulacyjnej A 2 (1,5) 2 (1,5)
Maks. obciążenie wyjścia przekaźnika pompy źródła A 2 (1,5) 2 (1,5)
Maks. obciążenie wyjścia przekaźnika styku 2. WC A 2 (1,5) 2 (1,5)
Maks. obciążenie wyjścia przekaźnika mieszacza A 2 (1,5) 2 (1,5)
Maks. obciążenie wyjścia przekaźnika pompy solarnej A 2 (1,5) 2 (1,5)
Maks. całkowite obciążenie wszystkich wyjść przekaźników A 10 (10) 10 (10)
Wykonania
Stopień ochrony (IP)  IP21 IP20
System komunikacyjny  RS 232 (optyczny), CAN RS 232 (optyczny), CAN
Wymiary
Wysokość mm 215 100
Szerokość mm 246 150
Głębokość mm 140 85
Masy
Masa kg 1,7 0,65
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GWARANCJA
OCHRONA ŚRODOWISKA I RECYC-

LING

Gwarancja
Urządzeń zakupionych poza granicami Niemiec nie obejmu-
ją warunki gwarancji naszych niemieckich spółek. Ponadto w 
krajach, w których jedna z naszych spółek córek jest dystrybu-
torem naszych produktów, gwarancji może udzielić wyłącznie 
ta spółka. Taka gwarancja obowiązuje tylko wówczas, gdy spół-
ka-córka sformułowała własne warunki gwarancji. W innych 
przypadkach gwarancja nie jest udzielana.

Nie udzielamy gwarancji na urządzenia zakupione w krajach, w 
których żadna z naszych spółek córek nie jest dystrybutorem 
naszych produktów. Ewentualne gwarancje udzielone przez 
importera zachowują ważność.

Ochrona środowiska i recycling
Pomóż chronić środowisko naturalne. Materiały po wykorzy-
staniu należy utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.

GWARANCJA
OCHRONA ŚRODOWISKA I RECYC-

LING



 

 

Deutschland 
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG 
Dr.-Stiebel-Straße 33 | 37603 Holzminden 
Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480 
info@stiebel-eltron.de 
www.stiebel-eltron.de 

Verkauf Tel. 05531 702-110 | Fax 05531 702-95108 | info-center@stiebel-eltron.de 
Kundendienst Tel. 05531 702-111 | Fax 05531 702-95890 | kundendienst@stiebel-eltron.de 
Ersatzteilverkauf Tel. 05531 702-120 | Fax 05531 702-95335 | ersatzteile@stiebel-eltron.de 

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! | Subject to errors and technical changes! | Sous réserve 
d‘erreurs et de modifications techniques! | Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! |
Salvo error o modificación técnica! | Excepto erro ou alteração técnica | Zastrzeżone zmiany techniczne i 
ewentualne błędy | Omyly a technické změny jsou vyhrazeny! | A muszaki változtatások és tévedések jogát
fenntartjuk! | Отсутствие ошибок не гарантируется. Возможны технические изменения. | Chyby a 
technické zmeny sú vyhradené! Stand 8969
 

Australia 
STIEBEL ELTRON Australia Pty. Ltd. 
4/8 Rocklea Drive | Port Melbourne VIC 3207 
Tel. 03 9645-1833 | Fax 03 9645-4366 
info@stiebel.com.au 
www.stiebel.com.au 
Austria 
STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H. 
Eferdinger Str. 73 | 4600 Wels 
Tel. 07242 47367-0 | Fax 07242 47367-42 
info@stiebel-eltron.at 
www.stiebel-eltron.at 
Belgium 
STIEBEL ELTRON bvba/sprl 
't Hofveld 6 - D1 | 1702 Groot-Bijgaarden 
Tel. 02 42322-22 | Fax 02 42322-12 
info@stiebel-eltron.be 
www.stiebel-eltron.be 
China 
STIEBEL ELTRON (Guangzhou) Technology 
Development Co., Ltd. 
Rm 102, F1, Yingbin-Yihao Mansion, No. 1 
Yingbin Road 
Panyu District | 511431 Guangzhou 
Tel. 020 39162209 | Fax 020 39162203 
info@stiebeleltron.cn 
www.stiebeleltron.cn 
Czech Republic 
STIEBEL ELTRON spol. s r.o. 
K Hájům 946 | 155 00 Praha 5 - Stodůlky 
Tel. 251116-111 | Fax 235512-122 
info@stiebel-eltron.cz 
www.stiebel-eltron.cz 
Denmark 
Pettinaroli A/S 
Mandal Allé 21 | 5500 Middelfart 
Tel. 06341 666-6 | Fax 06341 666-0 
info@stiebel-eltron.dk 
www.stiebel-eltron.dk 
Finland 
STIEBEL ELTRON OY 
Kapinakuja 1 | 04600 Mäntsälä 
Tel. 020 720-9988 
info@stiebel-eltron.fi 
www.stiebel-eltron.fi 

France 
STIEBEL ELTRON SAS 
7-9, rue des Selliers 
B.P 85107 | 57073 Metz-Cédex 3 
Tel. 0387 7438-88 | Fax 0387 7468-26 
info@stiebel-eltron.fr 
www.stiebel-eltron.fr 
Hungary 
STIEBEL ELTRON Kft. 
Gyár u. 2 | 2040 Budaörs 
Tel. 01 250-6055 | Fax 01 368-8097 
info@stiebel-eltron.hu 
www.stiebel-eltron.hu 
Japan 
NIHON STIEBEL Co. Ltd. 
Kowa Kawasaki Nishiguchi Building 8F 
66-2 Horikawa-Cho 
Saiwai-Ku | 212-0013 Kawasaki 
Tel. 044 540-3200 | Fax 044 540-3210 
info@nihonstiebel.co.jp 
www.nihonstiebel.co.jp 
Netherlands 
STIEBEL ELTRON Nederland B.V. 
Daviottenweg 36 | 5222 BH 's-Hertogenbosch 
Tel. 073 623-0000 | Fax 073 623-1141 
info@stiebel-eltron.nl 
www.stiebel-eltron.nl 
Poland 
STIEBEL ELTRON Polska Sp. z O.O. 
ul. Działkowa 2 | 02-234 Warszawa 
Tel. 022 60920-30 | Fax 022 60920-29 
biuro@stiebel-eltron.pl 
www.stiebel-eltron.pl 
Russia 
STIEBEL ELTRON LLC RUSSIA 
Urzhumskaya street 4, 
building 2 | 129343 Moscow 
Tel. 0495 7753889 | Fax 0495 7753887 
info@stiebel-eltron.ru 
www.stiebel-eltron.ru 
Slovakia 
TATRAMAT - ohrievače vody s.r.o. 
Hlavná 1 | 058 01 Poprad 
Tel. 052 7127-125 | Fax 052 7127-148 
info@stiebel-eltron.sk 
www.stiebel-eltron.sk 

Switzerland 
STIEBEL ELTRON AG 
Industrie West 
Gass 8 | 5242 Lupfig 
Tel. 056 4640-500 | Fax 056 4640-501 
info@stiebel-eltron.ch 
www.stiebel-eltron.ch 
Thailand 
STIEBEL ELTRON Asia Ltd.  
469 Moo 2 Tambol Klong-Jik 
Amphur Bangpa-In | 13160 Ayutthaya 
Tel. 035 220088 | Fax 035 221188 
info@stiebeleltronasia.com 
www.stiebeleltronasia.com  
United Kingdom and Ireland 
STIEBEL ELTRON UK Ltd. 
Unit 12 Stadium Court 
Stadium Road | CH62 3RP Bromborough 
Tel. 0151 346-2300 | Fax 0151 334-2913 
info@stiebel-eltron.co.uk 
www.stiebel-eltron.co.uk 
United States of America 
STIEBEL ELTRON, Inc. 
17 West Street | 01088 West Hatfield MA 
Tel. 0413 247-3380 | Fax 0413 247-3369 
info@stiebel-eltron-usa.com 
www.stiebel-eltron-usa.com 

 

A 
31

62
08

-3
81

91
-8

96
7

B
 3

13
39

8-
38

19
1-

89
67

4<AMHCMO=bgcaih>


