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1 O instrukcji obsługi
Niniejszą instrukcję obsługi należy traktować jako 
część składową urządzenia.

 ► Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy al‑
bo z urządzeniem należy uważnie przeczytać 
niniejszą instrukcję, a w szczególności informacje 
dotyczące bezpieczeństwa.

 ► Instrukcję przechowywać w pobliżu urządzenia,  
w przypadku zmiany użytkownika pompy ciepła - 
przekazać instrukcję nowemu użytkownikowi.

 ► W przypadku, gdyby jakiekolwiek opisy w niniejs‑
zej instrukcji okazały się niejasne prosimy o kon‑
takt z serwisem lub lokalnym biurem sprzedaży.

 ► Stosować się do pozostałych instrukcji i wytycz‑
nych producenta.

Treść wersji polskojęzycznej niniejszej instrukcji 
jest prawnie chroniona i nie wolno jej bez pisemnej 
zgody przedstawiciela producenta na obszar Polski 
w jakiejkolwiek formie reprodukować, powielać, 
umieszczać na nośnikach elektronicznych - ani w 
całości, ani częściowo.

1.1 Ważność
Niniejsza instrukcja odnosi się wyłącznie 
do określonego na tabliczce znamionowej 
typu urządzenia ( „Tabliczka znamionowa“ na stro‑
nie 6).

1.2 Dalsza dokumentacja
Poniższe dokumenty zawierają informacje 
uzupełniające niniejszą instrukcję obsługi:

 ● przewodnik po pompach ciepła, schematy hyd‑
rauliczne

 ●  instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła

 ●  instrukcja obsługi płyty rozszerzającej

1.3 Użyte symbole

Znaki ostrzegawcze

Symbol Znaczenie
Informacje o niebezpieczeństwie. 
Ostrzeżenie o zagrożeniu dla zdro‑
wia.

NIEBEZPIE- 
CZEŃSTWO

Bezpośrednio grożące 
niebezpieczeństwo, które prowadzi 
do ciężkich uszkodzeń ciała lub 
śmierci.

OSTRZE- 
ŻENIE

Możliwość zaistnienia niebezpiecz‑
nej sytuacji, która może prowadzić 
do ciężkich uszkodzeń ciała lub 
śmierci.

OSTROŻNIE Możliwość zaistnienia niebezpiecz‑
nej sytuacji, która może prowadzić 
do lekkich uszkodzeń ciała.

UWAGA Możliwość zaistnienia niebezpiecz‑
nej sytuacji, która może prowadzić 
do szkód rzeczowych.

Symbole informacyjne

Symbol Znaczenie
Informacje dla instalatora

Informacje dla użytkownika

 Warunki, które muszą być spełnione
 Procedura postępowania (jedno‑

punktowa)
1., 2., 3., … Kolejny krok procedury 

postępowania (wielopunktowej)
Informacje uzupełniające, np. 
porada przy instalacji, informacje o 
normach

 Odnośnik do dalszych informacji za‑
mieszczonych w innym miejscu tej 
instrukcji lub w innym dokumencie

 ●  Kolejne elementy listy



4 Zastrzegamy możliwość zmian technicznych  |  83031300dDE  |  ait-deutschland GmbH

1.4 Kontakt
Dane kontaktowe w przypadku pytań handlowych, 
technicznych i serwisowych można znaleźć na końcu 
niniejszej instrukcji obsługi oraz pod adresami:

 ●  Polska: www.alphainnotec.pl

 ●  Niemcy: www.alpha-innotec.de

 ●  Inne kraje UE: www.alpha-innotec.eu

2 Bezpieczeństwo
Urządzenie użytkować, gdy jest w doskonałym sta‑
nie technicznym, zgodnie z przeznaczeniem i w gra‑
nicach określonych niniejszą instrukcją obsługi, 
przestrzegając przepisów i wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa.

2.1 Zakres zastosowania
Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z 
przeznaczeniem, to znaczy: 

 ● do celów grzewczych (c.o.)

 ● do przygotowywania c.w.u. (z wyposażeniem do‑
datkowym)

 ► w zakresie określonym parametrami technicz‑
nymi ( „Dane techniczne / Zakres dostawy“, 
strona 20) przestrzegając wymagań poda‑
nych w niniejszej instrukcji oraz pozostałych 
obowiązujących dokumentach

Podczas użytkowania przestrzegać obowiązujących w 
danym kraju przepisów, norm i wytycznych.

Inne wykorzystanie pompy ciepła nie jest zgodne z jej 
przeznaczeniem.

2.2 Wymagane kwalifikacje
Instrukcje obsługi zawarte w zakresie dostawy przez‑
naczone są dla wszystkich użytkowników urządzenia.

Obsługa urządzenia za pomocą regulatora oraz pra‑
ce przy urządzeniu, przewidziane dla użytkowników, 
mogą wykonywać osoby z wszystkich grup wiekowych, 
które rozumieją dane czynności i wynikające z nich 
skutki oraz są w stanie te czynności przeprowadzić.

Dzieci i dorośli, którzy nie mają doświadczenia w ob‑
chodzeniu się z urządzeniem i nie rozumieją danych 
czynności i wynikających z nich skutków, muszą zostać 
przeszkolone przez osoby mające doświadczenie w 
obchodzeniu się z urządzeniem i odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo i w razie potrzeby sprawujące nadzór 
nad ich czynnościami.

Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do za‑
bawy.

Urządzenie powinni otwierać tylko wykwalifikowani in‑
stalatorzy. Wszystkie informacje w niniejszej instrukcji 
opisujące postępowanie przy montażu są skierowane 
wyłącznie do wykwalifikowanych instalatorów.

Wyłącznie wykwalifikowani instalatorzy są w stanie 
bezpiecznie i prawidłowo przeprowadzić prace przy 
urządzeniu. W przypadku ingerencji osób niewykwa‑
lifikowanych istnieje niebezpieczeństwo narażenia zd‑
rowia i życia oraz szkód rzeczowych.

 ► Upewnić się, że personel zapoznał się z 
obowiązującymi przepisami, w szczególności 
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

 ► Prace przy komponentach elektrycznych i elekt‑
ronicznych mogą przeprowadzać tylko osoby z 
odpowiednim przeszkoleniem.

 ► Pozostałe prace przy urządzeniu powinni 
przeprowadzać tylko wykwalifikowani instalatorzy 
np.:

 ●  instalatorzy grzewczy

 ●  instalatorzy sanitarni

 ●  technicy chłodnictwa (prace związane z 
ingerencją w obieg chłodniczy)

W trakcie trwania gwarancji prace serwisowe mogą 
przeprowadzać wyłącznie pracownicy serwisu pro‑
ducenta/ przedstawiciela producenta oraz wyk‑
walifikowani pracownicy firmy instalacyjnej, która 
zamontowała daną pompę ciepła.

 „Warunki gwarancji / Aneks do warunków gwaran‑
cji“

2.3 Środki ochrony
Krawędzie urządzenia są ostre i mogą powodować 
skaleczenie dłoni.

 ► Na czas transportu nałożyć rękawice ochronne 
odporne na przecinanie.

2.4 Inne ryzyko

Porażenie prądem
Komponenty urządzenia pracują pod niebezpiecznym 
dla życia napięciem. Przed otworzeniem / zdjęciem 
obudowy:

 ► odłączyć zasilanie

 ► zabezpieczyć się przed ponownym włączeniem

Zamontowane wewnątrz urządzenia lub na płycie 
montażowej przewody uziemiające należy pozostawić 
w ich początkowym stanie. Jeżeli konieczne są prace 
przy nich podczas montażu lub naprawy:
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 ► przewody uziemiające po zakończeniu prac 
przywrócić do stanu początkowego

Uszkodzenia przez ruchome elementy
 ► Urządzenie można włączać dopiero po montażu 

kanałów powietrznych i kratek / siatek ochron‑
nych.

Szkody spowodowane czynnikiem 
chłodniczym
Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy niebezpieczny 
dla zdrowia i środowiska. W przypadku wycieku czyn‑
nika: 

1. Wyłączyć urządzenie.

2. Dobrze przewietrzyć pomieszczenie.

3. Skontaktować się z serwisem.

2.5 Utylizacja

Substancje niebezpieczne dla środowiska
Brak utylizacji substancji niebezpiecznych dla 
środowiska (czynnik chłodniczy) szkodzi środowisku:

 ► zebrać media

 ► utylizować media zgodnie z przepisami

2.6 Zapobieganie uszkodzeniom
Powietrze w pobliżu miejsca ustawienia, a szcze‑
gólnie powietrze wykorzystywane bezpośrednio ja‑
ko dolne źródło ciepła nie może zawierać czynników 
powodujących korozję!

Obecność w powietrzu agresywnych substan‑
cji (jak amoniak, siarka, chlor, sól, spaliny…) może 
spowodować nieodwracalne uszkodzenia kompo‑
nentów pompy ciepła!

Wycofanie z eksploatacji / opróżnianie 
instalacji
Jeżeli pompa ciepła lub cała instalacja mają 
być wycofane z eksploatacji (czasowo lub na 
stałe) lub opróżnione, należy się upewnić, że 
skraplacz oraz ewentualny zewnętrzny wymiennik 
ciepła są całkowicie opróżnione w celu ochrony przed 
zamarzaniem. Pozostałości wody na wymiennikach (w 
tym skraplaczu) mogą spowodować uszkodzenie kom‑
ponentów.

 ► całkowicie opróżnić instalację i skraplacz, 
otworzyć zawory odpowietrzające 

 ► w razie potrzeby przedmuchać pod ciśnieniem

Niewłaściwe postępowanie
Warunki minimalizacji niebezpieczeństwa pojawienia 
się kamienia i korozji w instalacjach c.o. / c.w.u.:

 ●  fachowe wykonanie projektu, wymiarowania i 
pierwszego uruchomienia

 ●  odcięcie instalacji od zewnętrznych czynników 
powodujących korozję

 ●  integracja właściwie zwymiarowanego 
wyposażenia wyrównania ciśnień

 ●  zastosowanie zdemineralizowanej wody

 ●  regularne przeglądy i konserwacja

Jeżeli instalacja nie została zaprojektowana i wykona‑
na lub nie pracuje zgodnie z powyższymi punktami, 
istnieje niebezpieczeństwo powstania następujących 
szkód i awarii:

 ●  zakłócenia w pracy, awarie komponentów (np. 
pomp, zaworów)

 ●  nieszczelności wewnątrz i na zewnątrz (np. wymi‑
enników ciepła)

 ●  zmniejszanie się wolnego przekroju i blokowanie 
się komponentów (np. wymienników ciepła, rur, 
pomp)

 ●  zmęczenie materiału

 ●  tworzenie się pęcherzy i poduszek powietrznych 
(kawitacja)

 ●  zakłócenia w wymianie ciepła (tworzenie się 
osadów) i związany z tym hałas (szumy, stuki, itp.)

 ► Podczas wszelkich prac przy i z urządzeniem 
przestrzegać informacji zawartych w niniejszej in‑
strukcji obsługi.

Niewłaściwa jakość wody w obiegu 
grzewczym
Stopień sprawności instalacji oraz żywotność 
urządzenia grzewczego i pozostałych elementów in‑
stalacji grzewczej zależą w znaczącym stopniu od 
jakości wody grzewczej.

Napełnienie instalacji nieuzdatnioną wodą prowad‑
zi do odkładania się wapnia w postaci kamienia 
kotłowego i na powierzchniach wymiany ciepła tworzą 
się złogi wapnia. Spada stopień sprawności i rosną 
koszty energii. W skrajnych przypadkach może dojść 
nawet do uszkodzenia wymienników ciepła. 

 ► Instalację napełniać wyłącznie zdemineralizowaną 
wodą grzewczą lub zgodną z normą VDI 2035. 
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3 Opis

3.1 Stan w momencie dostawy

urządzenie z w pełni hermetyczną 
sprężarką oraz wszystkimi niezbędnymi 
zabezpieczeniami obiegu chłodniczego, 
wbudowanym regulatorem pompy ciepła, 
wmontowanymi w urządzenie czujnikami 
temperatury gazu gorącego, zasilania i 
powrotu oraz wężem do odpływu kondensatu 
(podłączonym do pompy ciepła)

3.2 Budowa

Podstawowe komponenty

	 WSKAZÓWKA
W tej części pokazano zasadniczo te kom‑
ponenty, które są istotne dla wykonania 
czynności opisanych w niniejszej instrukcji.
Poniższy rysunek pokazuje pompę ciepła 
LW 300. Przy pompie w wersji L pozycje 
wentylatora i parownika są zamienione 
miejscami.

1 wentylator
2 strona z przyłączami hydraulicznymi i tulejami 

gumowymi 
szczegóły  „Wymiary“, od strony 22

3 obszar za obudową: 
obieg chłodniczy ze skraplaczem, sprężarką i 
zaworem rozprężnym

4 strona obsługowa (= obudowa z otworami do 
montażu panelu regulatora i osłony)

5 skrzynka rozdzielcza
6 tacka kondensatu
7 parownik



7Zastrzegamy możliwość zmian technicznych  |  83031300dDE  |  ait-deutschland GmbH

Tabliczka znamionowa
W momencie dostawy tabliczki znamionowe znajdują 
się w następujących miejscach:

 ● na zewnątrz: na dolnej obudowie strony z wen‑
tylatorem (wariant L: strony z parownikiem)

 ● wewnątrz: na podstawie przy skrzynce rozdziel‑
czej

Na początku tabliczki podano następujące informacje:

 ●  typ urządzenia i numer artykułu

 ●  numer seryjny

Ponadto na tabliczce znajdują się najważniejsze da‑
ne techniczne.

3.3 Wyposażenie
Jako dodatkowe wyposażenie dostępne są 
następujące produkty:

 ● wyposażenie instalacyjne (przyłącza elastyczne)
 ● kanały powietrzne
 ● zasobniki c.w.u.
 ● zbiorniki buforowe
 ● grzałki elektryczne
 ● regulator pokojowy
 ● płyta Comfort 2.0

3.4 Zasada działania
Czynnik chłodniczy w postaci cieczy jest odpa‑
rowywany (na parowniku), a energia do tego proce‑
su pochodzi z ciepła w środowisku, zawartego w po‑
wietrzu zewnętrznym. Czynnik w postaci gazowej 
jest sprężany (przy pomocy sprężarki), przy czym 
wzrasta ciśnienie i temperatura czynnika. Następnie 
czynnik jest skraplany (na skraplaczu). 
Energia odbierana czynnikowi podczas skraplania jest 
przekazywana wodzie grzewczej i używana w obiegu 
grzewczym. Skroplony czynnik chłodniczy o wyższym 
ciśnieniu i wyższej temperaturze jest rozprężany (na za‑
worze rozprężnym). Ciśnienie i temperatura obniżają się 
i cały proces rozpoczyna się od nowa.
Podgrzaną wodę grzewczą można wykorzystać do 
ogrzania budynku lub przygotowania ciepłej wo‑
dy użytkowej. Tryb pracy i wymagana temperatura są 
ustalane przez regulator pompy ciepła. Ewentualnie do‑
grzanie, wsparcie wygrzewu jastrychu lub termiczna de‑
zynfekcja zasobnika c.w.u. są możliwe przy wykorzysta‑
niu grzałki elektrycznej (wyposażenie dodatkowe), stero‑
wanej przez regulator pompy ciepła.

4 Obsługa i czyszczenie

	 WSKAZÓWKA
Pompą ciepła steruje się poprzez regulator 
pompy ciepła ( instrukcja obsługi regula‑
tora pompy ciepła).

4.1 Energooszczędna i przyjazna dla 
środowiska praca pompy ciepła

Także przy instalacjach z pompą ciepła obowiązują 
te same zasady dotyczące oszczędnej i przyjaz‑
nej dla środowiska pracy instalacji grzewczej. W 
szczególności zalecamy unikanie:

 ●  zbyt wysokich temperatur zasilania

 ●  zbyt wysokich temperatur c.w.u.  
(z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów)

 ●  pozostawiania na długo otwartych okien (w przy‑
padku braku systemu wentylacji okna należy 
otwierać okresowo)

4.2 Czyszczenie
Zewnętrzne powierzchnie ścianek urządzenia można 
myć mokrym ręcznikiem, czystą wodą  lub z dodat‑
kiem łagodnego środka czyszczącego. W żadnym 
wypadku nie wolno czyścić powierzchni urządzenia 
środkami do szorowania, bądź zawierającymi kwasy 
albo chlor.
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5.3 Transport

Porady dotyczące bezpiecznego transportu
Urządzenie jest ciężkie ( „Dane techniczne / Za‑
kres dostawy“, strona 20). Upuszczenie lub upadek 
urządzenia grożą uszkodzeniem ciała i szkodami rze‑
czowymi.

Ostre krawędzie urządzenia mogą przeciąć skórę na 
dłoniach.

 ► Nosić odporne na przecięcia rękawice ochronne

Przyłącza hydrauliczne nie są przystosowane do 
obciążeń mechanicznych.

 ► Nie przechylać ani nie transportować urządzenia 
wykorzystując przyłącza hydrauliczne.

 ► Urządzenie przewieźć na miejsce ustawienia w 
opakowaniu.

Chowanie wentylatora
Aby przetransportować urządzenie do wąskiej piwnicy 
lub poprzez wąskie drzwi względnie korytarze, 
wentylator można wsunąć ok. 10 cm w obudowę:

1 wentylator w momencie dostawy
2 wentylator wsunięty w urządzenie

UWAGA
Wentylator wsuwać tylko na czas transportu. Po 
ustawieniu należy go z powrotem wysunąć z obu‑
dowy.

1. Rozpakować urządzenie.

 „Wypakowywanie“, strona 11

5 Dostawa, magazynowanie, 
transport i ustawienie

UWAGA
Niebezpieczeństwo uszkodzenia obudowy i kompo‑
nentów wewnątrz pompy ciepła przez ciężkie prze‑
dmioty.

 ► Nie kłaść na urządzenie przedmiotów cięższych 
niż 30 kg.

UWAGA
Nie przechylać pompy ciepła w żadnym kierunku o 
więcej niż 45°.

5.1 Zakres dostawy
 ● pompa ciepła

 ● 1 osłonę na panel regulatora

 ● 4 osłony podstawy

Opakowanie dodatkowe zawiera:

 ● 1 czujnik zewnętrzny

 ● 2 dystanse do wsuwanego wentylatora

 ● 1 panel regulatora

 ● 1 mocowanie panelu regulatora

 ● 1 zaślepkę do osłony panelu

 ● 10 śrub M6x16 do osłon podstawy

 ● 2 śruby M10x25

 ● 2 śruby M12x40 z nakrętkami M12

 ● dokumentację (instrukcje obsługi, dane i etykietę 
ErP)

 ● naklejkę z tabliczką znamionową

 ► Zaraz po otrzymaniu należy sprawdzić dostawę 
pod kątem kompletności i ewentualnych 
uszkodzeń.

 ► Zauważone nieprawidłowości należy natych- 
miast zgłosić.

5.2 Magazynowanie
 ► Urządzenie rozpakowywać dopiero bezpośrednio 

przed montażem. 

 ► Podczas przechowywania urządzenie chronić 
przed:

 ● wilgocią
 ● mrozem
 ●  kurzem i brudem
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2. Zdjąć dolną ściankę obudowy po stronie wen‑
tylatora. Odkręcić śruby, przekręcając je o 90° w 
lewo.

 Dolną ściankę uchylić i pociągnąć do siebie, 
odwiesić i odstawić na bok.

3. Odkręcić śruby na dole górnej ścianki obudowy.
 Obudowę uchylić i pociągnąć do siebie, odwiesić i 

odstawić na bok.

4. Zdjąć boczne obudowy z urządzenia i odstawić w 
bezpieczne miejsce.

Przykład: zdjęcie dolnej ścianki po stronie 
obsługowej

Przykład: zdjęcie górnej ścianki po stronie 
obsługowej

5. Przy wentylatorze wprowadzić poprzez listwy 
blaszane i wentylator obie prowadnice zawarte w 
zakresie dostawy.

6. Następnie zawiesić po obu stronach prowadnice 
we wnętrzu urządzenia w otworach górnej listwy.

7. We wnętrzu urządzenia odkręcić wszystkie cz‑
tery śruby (M12) wentylatora i zdjąć wraz z 
podkładkami sprężystymi.
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8. Wentylator wsunąć w kierunku do parownika aż 
do górnej listwy blaszanej.

1 górna listwa blaszana wewnątrz urządzenia

9. Załączone do dostawy śruby M12 x 40 (2x) 
zamocować przez wentylator i górną listwę 
blaszaną i zabezpieczyć nakrętkami M12.

10. Umieścić pompę ciepła w miejscu ustawienia. 
Upewnić się, że podstawa pompy ciepła spoczy‑
wa płasko na podłożu, a sama pompa stoi piono‑
wo.

 Odkręcić nakrętki mocujące na górnej listwie 
blaszanej  i wykręcić odpowiednie śruby.

 Następnie wysunąć wentylator z urządzenia i 
z powrotem przykręcić do ram pomp ciepła (nie 
zapomnieć o podkładkach sprężystych).

11. Zdjąć dystanse i zamontować z powrotem wszyst‑
kie części obudowy.

Transport wózkiem
 ► Urządzenie przewieźć na miejsce ustawienia za‑

pakowane i zabezpieczone na palecie.

1 otwory w podstawie na wózek (paletowy)

5.4 Ustawienie

	 OSTROŻNIE
W	obszarze	wydmuchu	 temperatura	powie-
trza	 jest	 niższa	 o	 ok.	 5	K	 niższa	 od	 tempe-
ratury	 otoczenia.	 W	 pewnych	 warunkach	
pogodowych	 może	 się	 tam	 utworzyć 
warstwa	 lodu.	 Pompę	 ciepła	 ustawić	 tak,	
aby	wylot	 powietrza	 nie	 był	 skierowany	 na	
chodniki.

Wymagania w stosunku do miejsca 
ustawienia

	 WSKAZÓWKA
Stosować się do obowiązujących w danym 
kraju przepisów i norm określających wy‑
mogi co do pomieszczenia i miejsca ustawie‑
nia. Poniższa tabela pokazuje dane zgodne z 
polską normą PN EN 378-1.

Czynnik	chłodniczy Wartość	graniczna	[kg/m³]
R 134a 0,25
R 404A 0,52
R 407C 0,31
R 410A 0,44
R 448A 0,39

 „Dane techniczne / Zakres dostawy“, strona 20

Minimalna kubatura 
pomieszczenia = 

Ilość czynnika chłodn. [kg]
Wartość graniczna [kg/m³]

	 WSKAZÓWKA
Jeżeli w pomieszczeniu ustawianych jest 
więcej pomp ciepła, minimalną wymaganą 
kubaturę oblicza się uwzględniając tylko 
jedną pompę ciepła (tę o największej ilości 
czynnika chłodniczego).

  Wielkość pomieszczenia odpowiada wymaga‑
niom dla zastosowanego czynnika.

  Urządzenie ustawiać tylko wewnątrz 
budynku.

  Pomieszczenie jest suche i zabezpieczone przed 
mrozem

  Zachowane są minimalne odstępy  
( „Plany ustawienia“, od strony 24).

  Miejsce ustawienia jest odpowiednie dla pompy 
ciepła

 ● równe i poziome
 ●  o odpowiedniej nośności
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	 WSKAZÓWKA
Stosując właściwy dla danej pompy ciepła 
powietrze/woda plan ustawienia należy 
wziąć pod uwagę poziom głośności 
urządzenia i obowiązujące przepisy.

Wypakowywanie
1. Zdjąć folię. Uważać, żeby nie uszkodzić przy tym 

urządzenia.

2. Materiał transportowy i opakowanie utylizować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ustawienie urządzenia
 „Plany ustawienia“, od strony 24

1. Urządzenie należy tak ustawić, aby strona 
obsługowa była zawsze dostępna.

2. Urządzenie wypoziomować, zdjąć zabezpiecze‑
nie transportowe (drewniane listwy na podstawie) 
i przykręcić śrubami z opakowania dodatkowego 
cztery osłony podstawy.

6 Montaż kanałów powietrznych
Kierunek wydmuchu powietrza
wydmuch w lewo wydmuch w prawo

 „Plany ustawienia“, od strony 24
 Instrukcja montażu kanałów powietrznych
 Instrukcja montażu przepustu ściennego

7 Montaż hydrauliki
 ► Przed podłączeniem do obiegu grzewczego 

należy go dokładnie wypłukać.

UWAGA
Niebezpieczeństwo uszkodzenia rur miedzianych 
przez nadmierne obciążenie!

 ► Wszystkie przyłącza zabezpieczyć przed 
przekręceniem.

  Urządzenie podłączyć do systemu grzewczego 
zgodnie z odpowiednim dla danego typu pompy 
schematem hydraulicznym.

 „9 Zbiornik buforowy“, strona 12

 „10 Pompy obiegowe“, strona 12

  Przekroje i długości rur górnego źródła ciepła są 
prawidłowo zwymiarowane.

  Orurowanie górnego źródła jest odpowiednio 
przymocowane do ściany lub sufitu.

1. Wyjście wody c.o. (zasilanie) oraz wejście wody 
c.o. (powrót) zaopatrzyć w armaturę odcinającą 
po stronie pompy ciepła.

	 WSKAZÓWKA
Dzięki montażowi armatury odcinającej 
można w razie potrzeby wypłukać skraplacz 
pompy ciepła.

 Pozycja przyłączy hydraulicznych:
 „Wymiary“, od strony 22

2. Podłączenie do sztywnych rur obiegu grzewcze‑
go należy wykonać za pomocą przyłączy elastycz‑
nych, dzięki czemu uniknie się przenoszenia drgań 
na rury c.o.

	 WSKAZÓWKA
Jeżeli pompa ciepła zastępuje poprzed‑
nio używane urządzenie, nie należy 
wykorzystywać dotychczasowych przyłączy 
elastycznych.
Przyłącza elastyczne są dostępne jako 
wyposażenie dodatkowe.

3. Zamontować odpowietrznik w najwyższym punk‑
cie instalacji c.o.
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4. Upewnić się, że nie przekroczono dopuszczalne‑
go ciśnienia ( „Dane techniczne / Zakres dos‑
tawy“, strona 20).

Odpływ kondensatu
Odpływ z zaworu bezpieczeństwa i odpływ kondensa‑
tu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepi‑
sami. Jeżeli odprowadzenie skierowane jest do kanali‑
zacji, należy je wykonać z syfonem, do którego należy 
zapewnić stały dostęp.

 ► Przyłącze odpływu kondensatu połączyć z 
instalacją odprowadzającą wodę

1 wąż odpływu kondensatu wewnątrz 
urządzenia

2 przyłącze odpływu kondensatu na zewnątrz 
urządzenia

UWAGA
Ułożyć wąż znajdujący się wewnątrz urządzenia 
tak, aby stworzyć syfon, zgodnie z rysunkiem.

8 Zabezpieczenie ciśnieniowe
1. Obieg c.o. musi zostać zgodnie z przepisami 

wyposażony w zawór bezpieczeństwa i zbiornik 
wyrównawczy.

2. Ponadto należy zainstalować wymagane zawo‑
ry zwrotne, odcinające, armaturę do opróżniania 
i napełniania.

9 Zbiornik buforowy
Do poprawnego działania układ hydrauliczny musi 
zawierać także zbiornik buforowy. Minimalna objętość 
takiego zbiornika:
 „Dane techniczne / Zakres dostawy“, strona 20, 

sekcja „Obieg grzewczy“

Przy monoenergetycznych instalacjach z pompą po‑
wietrze/woda bufor zamontować na wyjściu wody 
grzewczej (zasilaniu), przed zaworem przelewowym.

10 Pompy obiegowe
	 WSKAZÓWKA

Nie stosować pomp obiegowych o samod‑
zielnej regulacji przepływu.

Pompy obiegowe c.o. i c.w.u. muszą mieć stopniową 
regulację i zapewniać minimalny wymagany przepływ 
wody grzewczej.

 „Dane techniczne / Zakres dostawy“, strona 20

11 Przygotowywanie c.w.u.
Przygotowywanie c.w.u. za pomocą pompy ciepła wy‑
maga podłączenia osobnego obiegu, równoległego 
do obiegu c.o. Rozszerzając instalację o obieg c.w.u. 
należy pamiętać, że nie powinien on być podłączany 
za buforem c.o.

 „Schematy hydrauliczne“

12 Zasobnik c.w.u.
Jeżeli pompa ciepła ma służyć również do przygo‑
towywania c.w.u., należy użyć odpowiednich zasobni‑
ków, dostosowanych do współpracy z pompą ciepła.

Powierzchnia wymiany ciepła zasobnika musi być na 
tyle duża, aby odebrać moc grzewczą pompy ciepła 
przy możliwie małej różnicy temperatur.

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

 ► Zasobnik c.w.u. połączyć z instalacją zgodnie z 
wybranym schematem hydraulicznym.

 „Schematy hydrauliczne“.
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13 Montaż elektryki

13.1 Przyłącze elektryczne

UWAGA
Niebezpieczeństwo uszkodzenia sprężarki przy 
niewłaściwej kolejności faz!

 ► Sprawdzić kolejność faz na zasilaniu sprężarki.

Podstawowe informacje
 ● Wykonując przyłącze elektryczne przestrzegać 

wymogów dostawcy energii elektrycznej.
 ● Zasilanie pompy ciepła zaopatrzyć w automaty‑

czny bezpiecznik trójfazowy z co najmniej 3 mm 
odstępem między stykami (wg IEC 60947-2).

 ● Sprawdzić wysokość prądu rozruchu ( „Dane 
techniczne / Zakres dostawy“, strona 20).

 ● Przestrzegać przepisów dotyczących unikania 
zakłóceń.

1. Jeżeli urządzenie jest zamknięte, zdjąć dolną 
obudowę po stronie obsługowej.

2. Otworzyć skrzynkę rozdzielczą pompy ciepła.

1 skrzynka rozdzielcza

3. Przewody zasilania, zasilania pompy obiegowej, 
sterowania oraz przewód czujnika zewnętrznego 
wprowadzić do wewnątrz poprzez tuleje gumowe 
na ścianie urządzenia.

3.1. Wyciąć tuleje gumowe na obudowie.
 Umiejscowienie tulei: 
 „Wymiary“, od strony 22

3.2. Wprowadzić przewody do urządzenia przez tule‑
je gumowe i poprowadzić wewnątrz aż do skrzyn‑
ki rozdzielczej.

4. Podłączyć przewody zgodnie z odpowiednim pla‑
nem zacisków.

 „Plan zacisków“, strona 30

5. Zamknąć skrzynkę rozdzielczą pompy ciepła.

6. Zamontować z powrotem przednią ścianę obudowy.

7. Przewody zasilania podłączyć do źródła zasila‑
nia.
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14 Montaż panelu regulatora
Na przedniej ścianie obudowy znajdują się na różnej 
wysokości 4 otwory służące do zamontowania panelu 
obsługowego regulatora:

1 cztery górne otwory
2 cztery dolne otwory

Na tylnej ściance panelu znajdują się 4 zaczepy, na 
których należy zawiesić panel na obudowie pompy 
ciepła:

1. Zaczepy panelu regulatora zawiesić w otworach 
w przedniej ściance obudowy pompy ciepła (gór‑
nych lub dolnych).

Przykład: panel zawieszony na górnych 
otworach

2. Zawieszony panel nacisnąć do dołu, aż do „zas‑
koczenia“ w dolnych otworach.

3. Przewód sterowania regulatora podłączyć do 
prawego gniazda znajdującego się na spodzie 
panelu.

	 WSKAZÓWKA
Lewe gniazdo służy do podłączenia regula‑
tora do komputera lub do sieci komputerowej, 
aby zdalnie sterować pracą pompy ciepła. W 
tym celu należy doprowadzić do regulatora 
odpowiedni kabel sieciowy (ekranowany, ka‑
tegoria 6).

 Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła, 
część 2, sekcja „Serwer sieciowy“

Po doprowadzeniu tego kabla należy go 
podłączyć do lewego gniazda panelu regula‑
tora (kabel musi być zakończony końcówką 
RJ‑45).

	 WSKAZÓWKA
Kabel sieciowy można zamontować także w 
późniejszym terminie, jednak do podłączenia 
go trzeba będzie zdemontować osłonę.
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15 Montaż i demontaż osłony

15.1 Montaż osłony

	 WSKAZÓWKA
W momencie dostawy osłona jest przygoto‑
wana do montażu panelu regulatora w gór‑
nych otworach.
Jeżeli ma być on zamontowany niżej, należy 
najpierw zdjąć zaślepkę i założyć ją w miej‑
scu nad logo producenta.

osłona (stan w momencie dostawy):
1 otwory do montażu panelu
2 logo
3 zaślepka

1. Osłonę zamocować najpierw w	najniższych	ot-
worach na przedniej ściance obudowy.

2. Następnie wcisnąć skrzydełka od	dołu	do	góry 
po jednej stronie w odpowiednie otwory.

3. Następnie wcisnąć skrzydełka od	dołu	do	góry	
po	drugiej	stronie w odpowiednie otwory.

4. Na zakończenie wcisnąć górne skrzydełka osłony 
w odpowiednie otwory.

15.2 Demontaż osłony
Przy zdejmowaniu ścianki należy to zrobić w odwrot‑
nej kolejności, tj. od	góry	do	dołu - najpierw z jednej, 
a następnie z drugiej strony, naciskając ku	środkowi	
osłony.
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16 Płukanie, napełnianie i 
odpowietrzanie

16.1 Jakość wody grzewczej

	 WSKAZÓWKA
 ● Szczegółowe informacje znajdują się m.in. 

w dyrektywie VDI 2035 „Zapobieganie 
szkodom w wodnej instalacji grzewczej“

 ● wymagana wartość pH: 8,2 … 10;
 wartość pH przy zastosowaniu aluminium: 

8,2 … 8,5
 ► Instalację napełniać wyłącznie 

zdemineralizowaną wodą grzewczą lub zgodną z 
normą VDI 2035.

Zalety demineralizacji:

 ● znikoma korozyjność

 ●  brak tworzenia się kamienia kotłowego

 ●  idealne rozwiązanie dla zamkniętych obiegów 
grzewczych

 ●  idealna wartość pH dzięki samoczynnej alkali‑
zacji po napełnieniu instalacji

 ●  w razie potrzeby prosta alkalizacja do wartości 
pH 8,2 poprzez dodanie środków chemicznych

 ► Jeżeli woda nie spełnia tych wymogów, należy 
zlecić odpowiednie prace firmie zajmującej się 
uzdatnianiem wody.

 ► Zgodnie z VDI 2035 przy instalacjach z wodą 
grzewczą należy prowadzić książkę rejestrową, 
do której wpisuje się istotne dane projektowe.

16.2 Płukanie, napełnianie i 
odpowietrzanie obiegów wody 
grzewczej

  Odpływ zaworu bezpieczeństwa jest podłączony.

  Upewnić się, że ciśnienie zadziałania zaworu 
bezpieczeństwa nie jest przekroczone.

1. Instalację odpowietrzać w najwyższym punkcie.

2. Dodatkowo otworzyć zawór odpowietrzający 
na skraplaczu pompy ciepła. Odpowietrzyć 
skraplacz.

2.1. Otworzyć dolną obudowę:
 ● wersja standardowa - po stronie parownika
 ● wersja L - po stronie wentylatora

2.2. Otworzyć zawór odpowietrzający.

1 tacka kondensatu
2 zawór odpowietrzający
3 górna krawędź wymiennika płytowego

3. Odpowietrzyć skraplacz.

4. Po odpowietrzeniu zamknąć dolną obudowę.

17 Izolacja przyłączy 
hydraulicznych

Przewody hydrauliczne izolować zgodnie z 
obowiązującymi w danym kraju przepisami.

1. Otworzyć zawory odcinające.

2. Przeprowadzić próbę ciśnieniową i sprawdzić 
szczelność.

3. Izolować zewnętrzne orurowanie.

4. Izolować wszystkie przyłącza, armaturę i rury.
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18 Ustawianie zaworu 
przelewowego

	 WSKAZÓWKA
 ● Czynności opisane w niniejszym roz- 

dziale są niezbędne tylko przy buforze sze‑
regowym

 ● Kolejne kroki wykonywać bezpośrednio 
jeden po drugim, ponieważ w innym 
przypadku temperatura powrotu może 
przekroczyć maksymalną wartość i 
pompa ciepła wejdzie w stan awarii 
(wysokiego ciśnienia)

 ● Obrót głowicy zaworu przelewowego 
w prawo powiększa różnicę temperatur, w 
lewo - zmniejsza ją

  Urządzenie pracuje w trybie grzewczym (idealnie 
przy niewygrzanej instalacji).

1. Przy nisko ustawionej krzywej grzewczej: włączyć 
tryb „Wymuszonego ogrzewania“.

 Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła

2. Odciąć zaworami obiegi grzewcze.

3. Sprawdzić, czy na pewno cały przepływ jest kie‑
rowany przez zawór przelewowy.

4. Odczytać z regulatora temperatury zasilania i 
powrotu.

 Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła

5. Obracać głowicę (①) zaworu przelewowego (②), 
dopóki różnica pomiędzy temperaturami zasilania 
i powrotu nie będzie zgodna z poniższą tabelą:

Temp. zewnętrzna Zalecana różnica
-10 °C 4 K

0 °C 5 K
10 °C 8 K
20 °C 9 K
30 °C 10 K

6. Otworzyć obiegi grzewcze.

7. Wyłączyć tryb „Wymuszonego ogrzewania“.

19 Pierwsze uruchomienie

	 OSTRZEŻENIE
Urządzenie	uruchamiać	jedynie	po	zamon-
towaniu	kanałów	powietrznych	i	kratek	lub	
ścianek	 ochronnych	 oraz	 przy	 zamkniętej	
obudowie.

  Istotne dane projektowe instalacji są odpowiednio 
zdokumentowane.

  Instalacja jest odpowietrzona.

  Skontrolowano instalację zgodnie z listą kontrolną.

1. Upewnić się, że spełniono następujące wymaga‑
nia:

 ● prawidłowa kolejność faz (prawy kierunek obrotów)

 ● ustawienie i montaż zgodnie z niniejszą instrukcją

 ● instalacja elektryczna zgodna z niniejszą 
instrukcją i obowiązującymi w danym kraju prze‑
pisami

 ● zasilanie pompy ciepła zabezpieczone 
automatycznym bezpiecznikiem trójfazowym 
z odstępem styków minimum 3 mm (IEC 60947-2)

 ● przyłącze elektryczne jest wystarczające dla 
prądu rozruchu

 ● obieg grzewczy jest wypłukany i odpowietrzony

 ● otwarta cała armatura odcinająca obiegu grzew‑
czego

 ● rury i elementy instalacji są szczelne

2. Wypełnić i podpisać zgłoszenie gotowości in‑
stalacji do pierwszego uruchomienia oraz listę 
kontrolną.

3. Przesłać wypełnione zgłoszenie wraz z listą 
kontrolną do serwisu przedstawiciela producenta.

4. Pierwsze uruchomienie pompy ciepła jest prze‑
prowadzane bezpłatnie przez serwis przedstawi‑
ciela lub przez uprawnioną przez niego firmę.

5. Sprężarkę pompy ciepła można uruchomić tylko 
w granicach zastosowania ( „Dane techniczne 
/ Zakres dostawy“ na stronie 20), tzn. przy tempe‑
raturze powrotu co najmniej 20°C. Przed urucho‑
mieniem sprężarki (w przypadku uruchamiania 
przez firmę instalacyjną) lub przed przyjazdem 
serwisu (w przypadku uruchamiania przez serwis) 
należy wygrzać odpowiednie obiegi przy pomocy 
drugiego źródła ciepła.
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20 Przeglądy

	 WSKAZÓWKA
Zalecamy podpisanie umowy na przeglądy z 
firmą, która zamontowała pompę ciepła.

20.1 Podstawy
Pompy ciepła zgodnie z warunkami gwarancji 
podlegają obowiązkowym corocznym przeglądom 
przeprowadzanym przez autoryzowany serwis lub 
firmę instalacyjną, która zamontowała pompę ciepła. 
Przeglądy pomp ciepła są wykonywane odpłatnie.

Części składowe obiegu grzewczego (zawory, 
zbiorniki wyrównawcze, pompy obiegowe) powinny 
być raz do roku przeglądane przez wykwalifikowane‑
go instalatora!

W niektórych krajach, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (np. rozporządzeniem EG 517/2014), 
urządzenia napełnione czynnikiem chłodniczym 
od pewnej ilości podlegają corocznym przeglądom 
szczelności obiegu czynnika chłodniczego. Dotyczy to 
również pomp ciepła.

 ► Przestrzegać obowiązujących w danym kraju 
przepisów dotyczących danej instalacji z pompą 
ciepła

20.2 Konserwacja
 ● sprawdzić i wyczyścić elementy instalacji górn‑

ego źródła ciepła, np. zawory, naczynia wyrów‑
nawcze, pompy obiegowe, filtry itp.

 ● sprawdzić sprawność zaworów bezpieczeństwa 
obiegu grzewczego

 ● wlot i wylot powietrza muszą mieć pełny, swo‑
bodny dostęp do powietrza zewnętrznego. Dla‑
tego należy regularnie sprawdzać, czy nic nie blo‑
kuje przepływu powietrza. Należy zapobiegać, 
a w razie potrzeby usuwać zwężenia i blokady 
przepływu, spowodowane na przykład

 ● osadzaniem się styropianu użytego przy izo‑
lacji budynku

 ● opakowaniami (folie, kartony itp.)
 ● pyłem, śniegiem, oblodzeniem itp.
 ● wegetacją (krzewy, wysoka trawa itd.)
 ● osłonami otworów wentylacyjnych (kratki 

uchylne itp.)
 ● regularnie sprawdzać drożność odpływu konden‑

satu. Kontrolować tackę kondensatu i parownik 
pod kątem zanieczyszczeń

Kontrola i czyszczenie parownika i tacki 
kondensatu

  Urządzenie jest wyłączone i zabezpieczone przed 
ponownym włączeniem.

1. Zdjąć osłonę ze strony obsługowej.

2. Zdjąć dolną i górną ściankę obudowy strony 
obsługowej. Sprawdzić obszar z tacką kondensa‑
tu.

3. W razie potrzeby wyczyścić obszar z tacką kon‑
densatu.

 Można uzyskać swobodniejszy dostęp do te‑
go miejsca zdejmując dolną i górną ściankę obu‑
dowy strony z przyłączami wodnymi.

4. Obejrzeć parownik. W przypadku zabrudzenia 
zdemontować kanał powietrzny po stronie parow‑
nika i wyczyścić parownik.

5. Po wyczyszczeniu zamontować z powrotem 
kanały powietrzne, obudowy i osłonę. Podłączyć 
ponownie zasilanie.

20.3 Kontrola i czyszczenie skraplacza
 ► Skraplacz czyścić i płukać zgodnie z instrukcjami 

producenta.

 ► Po wyczyszczeniu skraplacza środkami che‑
micznymi należy je dokładnie wypłukać wodą i 
zneutralizować resztki.

20.4 Coroczna konserwacja
 ► Sprawdzić jakość wody grzewczej. Przy odchy‑

leniach od wymagań niezwłocznie podjąć odpo‑
wiednie środki zaradcze.
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21 Awarie
 ► Odczytać opis awarii z regulatora pompy ciepła.

 ► Skontaktować się z firmą instalacyjną, która 
zamontowała pompę ciepła. Szczegółowy opis 
postępowania podano w załączniku do warunków 
gwarancji.

 „Tabliczka znamionowa“, strona 6

22 Demontaż i utylizacja

22.1 Demontaż
  Urządzenie jest odłączone od zasilania i 

zabezpieczone przed ponownym podłączeniem.

 ► Zebrać wszystkie media.

 ► Rozdzielić komponenty według ich wykonania 
materiałowego.

22.2 Utylizacja
 ► Media niebezpieczne dla środowiska (np. czynnik 

chłodniczy, olej sprężarki) utylizować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

 ► Elementy urządzenia i materiały transpor‑
towe utylizować lub złomować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

Demontaż baterii zasilającej

UWAGA
Przed zezłomowaniem regulatora pompy ciepła 
należy wymontować baterię zasilającą, umieszczoną 
na płycie głównej. Baterię i części elektroniczne 
utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami.
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Wydajność
moc grzewcza  ı  COP przy A7/W35 wg normy EN14511 kW   ı   COP

przy A7/W45 wg normy EN14511 kW   ı   COP
przy A2/W35 wg normy EN14511 kW   ı   COP
przy A10/W35 wg normy EN14511 kW   ı   COP
przy A-7/W35 wg normy EN14511 kW   ı   COP
przy A-15/W65 wg normy EN14511 kW   ı   COP
przy A-7/W55 wg normy EN14511 kW   ı   COP

moc chłodz. / EER przy A35/W18 kW   ı   EER
przy A35/W7 kW   ı   EER

Granice zastosowania
powrót do pompy ciepła min.  I  zasilanie z pompy ciepła maks. - tryb grzewczy °C
dolne źródło ciepła - tryb grzewczy min. I maks. °C
dodatkowe punkty robocze …

Głośność
ciśnienie akustyczne w odległości 1 m, wewnątrz min. I w nocy I maks. dB(A)
ciśnienie akustyczne w odległości 1 m, na zewnątrz min. I w nocy I maks. dB(A)
moc akustyczna wewnątrz min. I w nocy I maks. dB(A)
moc akustyczna na zewnątrz min. I w nocy I maks. dB(A)
moc akustyczna wg EN12102 wewn. I zewn. dB(A)

Dolne źródło ciepła
przepływ powietrza przy maksymalnym ciśnieniu zewnętrznym  I  maks. ciśnienie zewn. m3/h   ı   Pa

Obieg grzewczy
przepływ   I   min. pojemność bufora szeregowego   I   min. pojemność bufora równoległego l/h ı l ı l
dostępne ciśnienie I   strata ciśnienia I   przepływ bar ı bar ı l/h
maks. dopuszczalne ciśnienie robocze bar  
zakres nastaw pompy obiegowej min. I maks. l/h

Dane ogólne
całkowita waga kg
waga modułu pompy ciepła  ı  waga modułu Compact  ı  waga modułu wentylatora kg  ı  kg  ı  kg
czynnik chłodniczy typ   ı   ilość …   ı   kg

Elektryka
napięcie I zabezpieczenie wszystkich faz pompy ciepła *)**) … ı  A
napięcie I zabezpieczenie wszystkich faz pompy ciepła *) + grzałki elektrycznej**) … ı  A
napięcie ı zabezpieczenie sterowania  **) … ı  A
napięcie ı zabezpieczenie grzałki elektrycznej  **) … ı  A
efektywny pobór mocy *) przy A7/W35 wg EN14511 I pobór prądu I cosφ kW ı A ı …
maksymalny prąd *)  ı  maksymalny pobór mocy w granicach zastosowania A ı kW
prąd rozruchu: bezpośredni   I   z urządzeniem łagodnego rozruchu A ı A
stopień ochrony IP
moc grzałki elektrycznej  3   ı   2    ı   1 faza kW ı kW ı kW
pobór mocy pompy obiegowej górnego źródła min. — maks. W

Pozostałe informacje o urządzeniu
zawór bezpieczeństwa górnego źródła  I  ciśn. zadziałania w zakresie dostawy: • tak    — nie ı bar
bufor  I  pojemność w zakresie dostawy: • tak    — nie ı l
naczynie wyrównawcze górnego źródła I  poj. I  ciśn. wstępne w zakresie dostawy: • tak    — nie ı l ı bar
zawór przelewowy I   zawór przełączny c.wo. / c.w.u. zintegrowany: • tak    — nie
przyłącza elastyczne górnego źródła w zakresie dostawy lub zintegr.: • tak    — nie
regulator I  pomiar ilości energii  I  dodatk. płyta regulatora w zakresie dostawy lub zintegr.: • tak    — nie
*) wyłącznie sprężarka **) przestrzegać miejscowych przepisów

LW 300(L)
32,50 (19,78)   ı   3,80 (4,04)
33,64 (18,99)   ı   3,20 (3,23)
29,67 (16,97)   ı   3,41 (3,52)
39,43 (22,42)   ı   4,22 (4,76)
24,28 (13,45)   ı   2,77 (2,78)

—  ı   —
24,28 (13,45)   ı   1,86 (1,90)

—  ı   —
—  ı   —

20   ı   45
-20   ı   35
A-5/W60

48   ı   —  ı   51
40   ı   — ı   50
58   ı   —  ı   —
55   ı   — ı   58

66 ı   55

7800  ı   25

6000  ı   — ı   —  
0,04   ı  (—)   ı   6000

3
—  ı   —

490
—   ı   —  ı   —

R448A  ı   10,00

—   I   —
3~N/PE/400V/50Hz ı C32
1~N/PE/230V/50Hz ı B10

—   I   —
8,65 (4,87) ı 19,5 (10,2) ı 0,64 (0,75)

28,5   ı   15,6
< 101   ı   38

20
—   ı   —   ı   —

—   I   —

—   I   —
—   I   —

—   ı   —   ı   —
—   I   —

—
•   ı   —   ı   —

813601a

Dane techniczne / Zakres dostawy LW 300(L)
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Legenda: DE823310a
VHW przepływ wody grzewczej
TempWQ temperatura dolnego źródła
TempHW temperatura górnego źródła ciepła
Qh moc grzewcza
Pe pobór mocy
COP coefficient of performance/ wspólczynnik wydajności
∆pHW strata ciśnienia na pompie ciepła
VD sprężarka
———— zasilanie (linia ciągła*) 
--------- powrót (linia przerywana*)
*na wykresie zależności maksymalnej temperatury wody 
grzewczej od temperatury dolnego źródła ciepła

LW 300(L) Krzywe wydajności
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Poz. Opis
1 panel regulatora
2 wyjście wody grzewczej (zasilanie) R 6/4"
3 wejście wody grzewczej (powrót) R 6/4"
4 otwory na przewody elektr. i czujników
5 wąż kondensatu Ø wewn. 30 dług. od urządzenia 1 m

Legenda: D819357c
wszystkie wymiary w mm

Poz. Opis
A widok z przodu
B widok z lewej strony
D widok z prawej strony
E widok z tyłu
LR kierunek powietrza

LW 300Wymiary
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Poz. Opis
1 panel regulatora
2 wyjście wody grzewczej (zasilanie) R 6/4"
3 wejście wody grzewczej (powrót) R 6/4"
4 otwory na przewody elektr. i czujników
5 wąż kondensatu Ø wewn. 30 dług. od urządzenia 1 m

Legenda: D819358c
wszystkie wymiary w mm

Poz. Opis
A widok z przodu
B widok z lewej strony
D widok z prawej strony
E widok z tyłu
LR kierunek powietrza

LW 300L Wymiary
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Legende:             819337 Pos.
Technische Änderungen vorbehalten. 1 Zubehör: Wanddurchführung 1000x1000x420
Alle Maße in mm. 2 Zubehör: Luftkanal 900x900x1000

3 Zubehör: Luftkanalbogen 900x1050x1450
Pos. Maß Einbau	über	Erdgleiche:

2340 Zubehör: Wetterschutzgitter 1045x1050
2260 Einbau	im	Lichtschacht:
920 Zubehör: Regenschutzgitter 1045x1050
840 Bauseits: Lichtschacht mit Wasserablauf

min. freier Querschnitt 0,75m²
V1      Version 1 Mindestabstände	für	Servicezwecke:
OKF      Oberkante Fertigfussboden Wenn Abstände bis auf das Mindestmass reduziert
FA      Fertigaussenfassade werden, muss man die Luftkanäle einkürzen. Dies hat
LR      Luftrichtung eine erhebliche Erhöhung des Schalldruckpegels zur Folge!
BS      Bedienseite
FWS      Fertigwandstärke
KA      Kondensatablauf
G      Schnitt Einbau im Lichtschacht

Kippmass der Wärmepumpe = 2050mm.

Bezeichnung

B1 Bei Fertigwandstärke 240 bis 320

B2
Bei Fertigwandstärke 240 bis 320
Bei Fertigwandstärke 320 bis 400

Bezeichnung

5

6

7

9

Bei Fertigwandstärke 320 bis 400

Poz. Opis Wymiar

B1
przy grubości ścian 240 do 320 2340
przy grubości ścian 320 do 400 2260

B2
przy grubości ścian 240 do 320 920
przy grubości ścian 320 do 400 840

Legenda: 819337a-1
wszystkie wymiary w mm
V1 wersja 1
OKF górna krawędź posadzki
FA fasada zewnętrzna
LR kierunek przepływu powietrza
BS strona obsługowa
FWS grubość ścian
KA odpływ kondensatu
G przekrój przy przejściu przez okienko piwniczne

Poz. Opis
1 wyposażenie: przepust ścienny 1000x1000x420
2 wyposażenie: kanał powietrzny 900x900x1000
3 wyposażenie: kolano kanału powietrznego 900x1050x1450

5 zabudowa	powyżej	poziomu	gruntu
wyposażenie: kratka ochronna 1045x1050

6 zabudowa	poniżej	poziomu	gruntu
wyposażenie: kratka przeciwdeszczowa 1045x1050

7 poza zakresem dostawy: okienko z odpływem 
min. wolny przekrój 0,75 m²

9

minimalne	odstępy	dla	celów	serwisowych:
przy zachowaniu minimalnych odstępów należy skrócić 
kanały powietrzne. Powoduje to znaczne podwyższenie 
głośności!

LW 300(L)Plan ustawienia V1
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Legende:             819337 Pos.
Technische Änderungen vorbehalten. 1 Zubehör: Wanddurchführung 1000x1000x420
Alle Maße in mm. 2 Zubehör: Luftkanal 900x900x1000

3 Zubehör: Luftkanalbogen 900x1050x1450
Pos. Maß Einbau	über	Erdgleiche:

2340 Zubehör: Wetterschutzgitter 1045x1050
2260 Einbau	im	Lichtschacht:
920 Zubehör: Regenschutzgitter 1045x1050
840 Bauseits: Lichtschacht mit Wasserablauf

min. freier Querschnitt 0,75m²
V2      Version 2 Mindestabstände	für	Servicezwecke:
OKF      Oberkante Fertigfussboden Wenn Abstände bis auf das Mindestmass reduziert
FA      Fertigaussenfassade werden, muss man die Luftkanäle einkürzen. Dies hat
LR      Luftrichtung eine erhebliche Erhöhung des Schalldruckpegels zur Folge!
BS      Bedienseite
FWS      Fertigwandstärke
KA      Kondensatablauf
G      Schnitt Einbau im Lichtschacht

Kippmass der Wärmepumpe = 2050mm.

9

B2 Bei Fertigwandstärke 240 bis 320
Bei Fertigwandstärke 320 bis 400

5

6

7

Bezeichnung

Bezeichnung

B1 Bei Fertigwandstärke 240 bis 320
Bei Fertigwandstärke 320 bis 400

Poz. Opis Wymiar

B1
przy grubości ścian 240 do 320 2340
przy grubości ścian 320 do 400 2260

B2
przy grubości ścian 240 do 320 920
przy grubości ścian 320 do 400 840

Legenda: 819337a-2
wszystkie wymiary w mm
V2 wersja 2
OKF górna krawędź posadzki
FA fasada zewnętrzna
LR kierunek przepływu powietrza
BS strona obsługowa
FWS grubość ścian
KA odpływ kondensatu
G przekrój przy przejściu przez okienko piwniczne

Poz. Opis
1 wyposażenie: przepust ścienny 1000x1000x420
2 wyposażenie: kanał powietrzny 900x900x1000
3 wyposażenie: kolano kanału powietrznego 900x1050x1450

5 zabudowa	powyżej	poziomu	gruntu
wyposażenie: kratka ochronna 1045x1050

6 zabudowa	poniżej	poziomu	gruntu
wyposażenie: kratka przeciwdeszczowa 1045x1050

7 poza zakresem dostawy: okienko z odpływem 
min. wolny przekrój 0,75 m²

9

minimalne	odstępy	dla	celów	serwisowych:
przy zachowaniu minimalnych odstępów należy skrócić 
kanały powietrzne. Powoduje to znaczne podwyższenie 
głośności!

LW 300(L) Plan ustawienia V2
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Legende:             819337 Pos.
Technische Änderungen vorbehalten. 1 Zubehör: Wanddurchführung 1000x1000x420
Alle Maße in mm. 3 Zubehör: Luftkanalbogen 900x1050x1450

Einbau	über	Erdgleiche:
Pos. Maß Zubehör: Wetterschutzgitter 1045x1050

330 Einbau	im	Lichtschacht:
250 Zubehör: Regenschutzgitter 1045x1050

Bauseits: Lichtschacht mit Wasserablauf
V3      Version 3 min. freier Querschnitt 0,75m²
OKF      Oberkante Fertigfussboden Lufttechnische Trennung: Tiefe 1000 mm, Höhe…
FA      Fertigaussenfassade … bei Lichtschachtmontage 1000 mm,
LR      Luftrichtung … über Erdgleiche 1700 mm,
BS      Bedienseite 300 mm über Wetterschutzgitter
FWS      Fertigwandstärke 9 Mindestabstände	für	Servicezwecke:
KA      Kondensatablauf Wenn Abstände bis auf das Mindestmass reduziert
G      Schnitt Einbau im Lichtschacht werden, muss man die Luftkanäle einkürzen. Dies hat

eine erhebliche Erhöhung des Schalldruckpegels zur Folge!
Kippmass der Wärmepumpe = 2050mm.

8

7

6

5Bezeichnung

Bezeichnung

B2 Bei Fertigwandstärke 240 bis 320
Bei Fertigwandstärke 320 bis 400

Legenda: 819337a-3
wszystkie wymiary w mm
V3 wersja 3
OKF górna krawędź posadzki
FA fasada zewnętrzna
LR kierunek przepływu powietrza
BS strona obsługowa
FWS grubość ścian
KA odpływ kondensatu
G przekrój przy przejściu przez okienko piwniczne

Poz. Opis
1 wyposażenie: przepust ścienny 1000x1000x420
3 wyposażenie: kolano kanału powietrznego 900x1050x1450

5 zabudowa	powyżej	poziomu	gruntu
wyposażenie: kratka ochronna 1045x1050

6 zabudowa	poniżej	poziomu	gruntu
wyposażenie: kratka przeciwdeszczowa 1045x1050

7 poza zakresem dostawy: okienko z odpływem 
min. wolny przekrój 0,75 m²

8

separacja strumieni powietrza wys. >= 1000 mm
... przy montażu poniżej poziomu gruntu >= 1000 mm
... powyżej poziomu gruntu >= 1700 mm, 300 mm nad kratką 
ochronną

9
minimalne	odstępy	dla	celów	serwisowych:
przy zachowaniu minimalnych odstępów należy skrócić kanały 
powietrzne. Powoduje to znaczne podwyższenie głośności!

Poz. Opis Wymiar

B2
przy grubości ścian 240 do 320 330
przy grubości ścian 320 do 400 250

LW 300(L)Plan ustawienia V3
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Legende:             819337 Pos.
Technische Änderungen vorbehalten. 1 Zubehör: Wanddurchführung 1000x1000x420
Alle Maße in mm. 2 Zubehör: Luftkanal 900x900x1000

3 Zubehör: Luftkanalbogen 900x1050x1450
Pos. Maß Einbau	über	Erdgleiche:

330 Zubehör: Wetterschutzgitter 1045x1050
250 Einbau	im	Lichtschacht:

Zubehör: Regenschutzgitter 1045x1050
V4      Version 4 Bauseits: Lichtschacht mit Wasserablauf
OKF      Oberkante Fertigfussboden min. freier Querschnitt 0,75m²
FA      Fertigaussenfassade Mindestabstände	für	Servicezwecke:
LR      Luftrichtung Wenn Abstände bis auf das Mindestmass reduziert
BS      Bedienseite werden, muss man die Luftkanäle einkürzen. Dies hat
FWS      Fertigwandstärke eine erhebliche Erhöhung des Schalldruckpegels zur Folge!
KA      Kondensatablauf
G      Schnitt Einbau im Lichtschacht

Kippmass der Wärmepumpe = 2050mm.

6

7

9

Bezeichnung

Bezeichnung

B2
Bei Fertigwandstärke 240 bis 320
Bei Fertigwandstärke 320 bis 400

5

Legenda: 819337a-4
wszystkie wymiary w mm
V4 wersja 4
OKF górna krawędź posadzki
FA fasada zewnętrzna
LR kierunek przepływu powietrza
BS strona obsługowa
FWS grubość ścian
KA odpływ kondensatu
G przekrój przy przejściu przez okienko piwniczne

Poz. Opis
1 wyposażenie: przepust ścienny 1000x1000x420
2 wyposażenie: kanał powietrzny 900x900x1000
3 wyposażenie: kolano kanału powietrznego 900x1050x1450

5 zabudowa	powyżej	poziomu	gruntu
wyposażenie: kratka ochronna 1045x1050

6 zabudowa	poniżej	poziomu	gruntu
wyposażenie: kratka przeciwdeszczowa 1045x1050

7 poza zakresem dostawy: okienko z odpływem 
min. wolny przekrój 0,75 m²

9
minimalne	odstępy	dla	celów	serwisowych:
przy zachowaniu minimalnych odstępów należy skrócić kanały 
powietrzne. Powoduje to znaczne podwyższenie głośności!

Poz. Opis Wymiar

B2
przy grubości ścian 240 do 320 330
przy grubości ścian 320 do 400 250

LW 300(L) Plan ustawienia V4
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Instalacja z buforem równoległym LW 300(L)



29Zastrzegamy możliwość zmian technicznych  |  83031300dDE  |  ait-deutschland GmbH

1. pompa ciepła
2. grzejnik albo ogrzewanie podłogowe
3. połączenie odporne na drgania (węże elastyczne lub kompensatory)
4. dodatkowa podkładka wyciszająca
5. armatura odcinająca z opróżnianiem
6. naczynie wyrównawcze (w zakresie dostawy)
7. zawór bezpieczeństwa
8. armatura odcinająca
9. pompa obiegowa c.o. (HUP)
10. zawór zwrotny
11. regulacja pojedynczych pomieszczeń
12. zawór przelewowy
13. izolacja antyroszeniowa
14. pompa obiegowa c.w.u. (BUP)
15. zawór mieszający trójdrogowy (MK1, OM1 rozładowujący)
16. naczynie wyrównawcze (instalowane we własnym zakresie)
18. grzałka c.o. (ZWE, II źr.c.)
19. zawór mieszający czterodrogowy (MK1, OM1 ładujący)
20. grzałka c.w.u. (ZWE, II źr.c.)
21. pompa obiegowa obiegu mieszanego (FP1)
23. pompa obiegowa ładująca bufor (ZUP) (przepiąć przy serii Compact)
24. manometr
25. pompa obiegowa c.o. i c.w.u. (HUP)
26. zawór przełączny c.w.u. (BUP) (B= beznapięciowo otwarty)
27. grzałka c.o. + c.w.u. (ZWE)
28. pompa obiegowa solanki (VBO)
29. osadnik zanieczyszczeń (maks. wielkość oczek 0,6 mm)
30. zbiornik solanki
31. przejście przez mur
32. rura doprowadzająca
33. rozdzielacz dolnego źródła
34. kolektor gruntowy poziomy
35. kolektor gruntowy pionowy (sonda)
36. pompa głębinowa
37. konsola ścienna
38. czujnik przepływu
39. studnia czerpna
40. studnia zrzutowa
41. armatura płucząca obiegu grzewczego
42. pompa cyrkulacyjna (ZIP)
43. wymiennik ciepła solanka/woda (do funkcji chłodzenia)
44. zawór mieszający trójdrogowy (funkcja chłodzenia MK1, OM1)
45. zawór naczynia wyrównawczego
46. zawór napełniająco-opróżniający
48. pompa ładująca c.w.u. (BLP)
49. kierunek przepływu wody gruntowej
50. zbiornik buforowy szeregowy
51. zbiornik buforowy równoległy
52. kocioł gazowy lub olejowy
53. kocioł na paliwo stałe
54. zasobnik c.w.u.
55. czujnik ciśnienia dolnego źródła
56. basenowy wymiennik ciepła
57. gruntowy wymiennik ciepła
58. wentylacja w budynku
59. płytowy wymiennik ciepła
61. bufor chłodu
65. rozdzielacz kompaktowy
66. klimakonwektory
67. zasobnik c.w.u. z wężownicą solarną
68. zbiornik buforowy z wężownicą solarną
69. zasobnik wielofunkcyjny
71. moduł hydrauliczny Dual
72. zbiornik buforowy naścienny
73. przejście przez mur
74. wieża wentylacyjna Ventower
75. zakres dostawy wieży hydraulicznej Dual
76. stacja świeżej wody
77. wyposażenie - moduł pompy ciepła do c.w.u.
78. zakres dostawy opcjonalnego modułu pompy ciepła do c.w.u.

100. termostat pokojowy chłodzenia (wyposażenie opcjonalne)
101. regulacja poza pompą ciepła (dobór przez instalatora)
102. czujnik punktu rosy (wyposażenie opcjonalne)
103. termostat pokojowy chłodzenia (w zakresie dostawy)
104. zakres dostawy pompy ciepła
105. moduł chłodniczy - boks demontowalny
106. solanka (właściwy roztwór glikolu)
107. zawór antypoparzeniowy/ mieszający zawór termostatyczny
108. grupa pompowa solarna
109. zawór przelewowy musi być zamknięty 
110. zakres dostawy wieży hydraulicznej
111. miejsce montażu dodatkowej grzałki elektrycznej
112. minimalny odstęp dla izolacji termicznej zaworu mieszającego

TA/A czujnik zewnętrzny
TBW/B czujnik c.w.u.
TB1/C czujnik zasilania obiegu mieszanego 1
D ogranicznik temperatury ogrzewania podłogowego
TRL/G zewnętrzny czujnik powrotu (w buforze równoległym)
STA zawór regulujący
TRL/H czujnik powrotu (przy module hydraulicznym Dual)

Płyta Comfort / płyta rozszerzająca:
15. zawór mieszający trójdrogowy (MK2-3, OM2-3, rozładowujący)
17. sterowanie różnicą temperatur (SLP)
19. zawór mieszający czterodrogowy (MK2, OM2, ładujący)
21. pompa obiegowa obiegu mieszanego (FP2-3)
22. pompa basenowa (SUP)
44. zawór mieszający trójdrogowy (funkcja chłodzenia MK2, OM2)
47. zawór przełączny basenu (SUP)(B= beznapięciowo otwarty)
60. zawór przełączny chłodzenia (B= beznapięciowo otwarty)
62. miernik ilości energii
63. zawór przełączny obiegu solarnego (B= beznapięciowo otwarty)
64. pompa obiegowa chłodzenia
70. grupa solarna
TB2-3/C czujnik zasilania obiegu mieszanego 2-3
TSS/E czujnik sterowania różnicą temperatur (dolny: zbiornik)
TSK/E czujnik sterowania różnicą temperatur (górny: kolektor)
TEE/F czujnik zewnętrznego źródła energii

Legenda do schematów hydraulicznych
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Legenda do planu zacisków

Plan zacisków (str. 30)

A1  Płyta regulatora; Uwaga: I-max = 6 A/230 V AC

A2  Zaciski w skrzynce rozdzielczej pompy ciepła

A3  Skrzynka rozdzielcza w budynku

A4 ZW1 Drugie źródło ciepła w buforze

A5 ZW2 Drugie źródło ciepła w zasobniku c.w.u. lub buforze

F10  3-fazowy bezpiecznik sprężarki; uwaga na kolejność faz

F12  Bezpiecznik sterowania

F13 ZW1 Bezpiecznik drugiego źródła ciepła 1

F14 ZW2 Bezpiecznik drugiego źródła ciepła 2

K13 ZW1 Stycznik grzałki w buforze

K14 ZW2 Stycznik grzałki w buforze lub zasobniku c.w.u.

ZACISKI

BUP  Pompa obiegowa / zawór przełączny c.w.u.

EVU  Odcięcie zasilania; przy zezwoleniu na pracę pompy zamknięty; mostek - w przypadku braku przerw w dostawie

FP1  Pompa obiegu mieszanego 1

HUP  Pompa obiegowa c.o.

MA1/MIS Mieszacz ładujący/rozładowujący/chłodzący 1 otwórz

MZ1/MIS Mieszacz ładujący/rozładowujący/chłodzący 1 zamknij

MOT  Ochrona silnika, wewnętrzne okablowanie

PEX  Nie przypisano funkcji

RFV  Wyposażenie dodatkowe: stacja pokojowa

TA  Czujnik zewnętrzny

TB1  Czujnik obiegu mieszanego 1

TBW  Czujnik / termostat c.w.u.

TRL  Zewnętrzny czujnik powrotu (w buforze)

VBO  Wentylator, wewnętrzne okablowanie

X0-X4  Listwy zaciskowe na płycie regulatora (patrz naklejka)

X7  Listwa zaciskowa w skrzynce rozdzielczej pompy ciepła; rozdział N/PE dla zewn. urządzeń 230 V

X7:L1,L2,L3,PE  Zasilanie sprężarki, 3 x 400 V, uwaga na kolejnosć faz

X7:L,N,PE Zasilanie sterowania 230 V

ZUP  Pompa ładująca bufor

ZIP  Pompa cyrkulacyjna

ZW1  Sygnał sterujący drugiego źródła ciepła 1

ZW2/SST  Sygnał sterujący drugiego źródła ciepła 2 , alternatywnie sygnał awarii
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Legenda do schematów elektrycznych

Schematy elektryczne (str. 31-32)

3~/N/PE/400 V/50 Hz L1, L2, L3, PE; Zasilanie sprężarki; uwaga na kolejność faz

E20   Podgrzewanie oleju sprężarki 1

E21   Podgrzewanie oleju sprężarki 2

E23   Ogrzewanie wentylatora

F3   Ochrona silnika wentylatora

F4-F6   Zabezpieczenie wentylatora 6,3 A

G1 VENT 1  Wentylator

K1 VD 1   Stycznik sprężarki 1

K2 VD 2   Stycznik sprężarki 2

K3 VEN  Stycznik wentylatora

K4 VEN  Stycznik wentylatora - trójkąt

K5 VEN  Stycznik wentylatora - gwiazda 

M1 VD 1  Sprężarka 1

M2 VD 2  Sprężarka 2

N1   Urządzenie łagodnego rozruchu sprężarki 1

N2   Urządzenie łagodnego rozruchu sprężarki 2

S10   Termostat ogrzewania oleju sprężarki 1

S11   Termostat ogrzewania oleju sprężarki 2

X8   Listwa zaciskowa w skrzynce rozdzielczej pompy ciepła

1~/N/PE/230 V/50 Hz L, N, PE; Zasilanie sterowania

A1   Płyta regulatora; Uwaga: I-max = 6 A/230 V AC

B10 AEP   Presostat końca odszraniania

EVU   Odcięcie zasilania; przy zezwoleniu na pracę pompy zamknięty; mostek - w przypadku braku przerw w dostawie 

F1 HDP   Presostat wysokiego ciśnienia

F2 NDP   Presostat niskiego ciśnienia

F3   Bypass presostatu

R2 TWE  Jeżeli wbudowany: czujnik wejścia dolnego źródła

R3 TWA  Jeżeli wbudowany: czujnik wyjścia dolnego źródła

R4 TRL  Czujnik powrotu

R5 TVL  Czujnik zasilania

R6 THG  Czujnik gazu gorącego

R7 TA  Czujnik zewnętrzny

R8 TBW  Czujnik c.w.u.

R9 RVF  Wyposażenie dodatkowe: stacja pokojowa

R10 CW  Opornik kodujący 1270 omów

R11 TB1  Czujnik obiegu mieszanego 1

X10   Listwa zaciskowa w skrzynce rozdzielczej pompy ciepła

Y1   Zawór odszraniania

Y2   Bypass sprężarki
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Ważne adresy

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech“ Konin

Siedziba	główna:

ul. Zakładowa 4D
62-510 Konin
tel. 63 245 34 79
faks 63 242 37 28
hydro@hydro-tech.pl
www.hydro-tech.pl
www.alphainnotec.pl

Oddziały	regionalne:

Oddział Trójmiasto
ul. Sportowa 8
81-300 Gdynia
tel. 58 778 90 90
gdynia@hydro-tech.pl

Oddział Poznań
ul. 28 Czerwca 1956 r. 404
61-441 Poznań
tel. 61 830 03 52
poznan@hydro-tech.pl

Dział serwisu:

ul. 28 Czerwca 1956 r. 404
61-441 Poznań
tel. 61 830 21 21
serwis@hydro-tech.pl
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